
 

 

MODEL QUESTION PAPER 

PREVIOUS MA ARABIC DEGREE EXAMINATIONS 

(Private Registration) 

PAPER VI :  AL 1206 : MEDIEVAL ARABIC LITERATURE 

(2016 Admission Onwards) 

 
  Time : 3 Hours                                       Maximum Marks : 75 

----------------------------------------------------------------------------------------  

 

I.  ّّبالصحيحّمماّبينّالقوسينلّالفراغّكم: ( 15 X 1 = 15 marks )                                     

          ّ
 .-----فن  اشتهر فً عباسً بشار بن برد شاعر .1

 (الشجاعة / الغزل / الهجاء)
 .   ------ امتاز أبو نواس فً فن .2

 ( التوقٌعٌات/  الموشحات/  الطردٌات)
  . -------هو الراوي فً مقامات  عٌسى بن هشام .3

 ( الزمخشري/  بدٌع الزمان الهمدانً/  الحرٌري) 
 .---------   هو واضعخلٌل بن أحمد  .4

 ( علم الكالم / علم العروض / علم البالغة)
 .-------حكاٌات  "ألف لٌلة ولٌلة" .5

 ( خٌالٌة/  استدراكٌة /واقعٌة  ) 
 .----- الشاعر المعروف بمتنبً الغرب .6

 ( ابن خفاجة / ابن قزمان /ابن هانئ) 
 .-------"حً بن ٌقظان " كتاب أندلسً كتبه   .7

 ( ابن جفاجة/ ابن شهٌد/  ابن طفٌل) 
 . ------ طبٌة وصاحبهاموسوعة  "القانون فً الطب" .8

 ( الرازي/  ابن سٌنا/  المسكوٌه)
 .-------- " رسالة الغفران " من مؤلفات الشاعر .9

 (أبو العالء المعري/  أبو تمام/  المتنبً) 
 .إلى العربٌة ------من  "كلٌلة ودمنة"ترجم ابن المقفع كتاب  .11

 ( الصٌنٌة/  البهلوٌة/  السنسكرٌتٌة) 
 .  -------من سكان قارة  كان ابن خلدون .11

 (أوربا/  آسٌا/  إفرٌقٌا)
 .----------المعجم المشهور "لسان العرب" ألفه   .12

 (مابن القٌ/ ابن منظور/إبن مالك ) 
 .كتاب النثر العباسًإمام الطبقة األولى من  -----كان  .13

 ( ابن العمٌد / الجاحظ / ابن المقفع)
  ------الكوفة هو فً نحاة الأشهر   .14

 ( الكسائً/  سٌبوٌه/ ابن مالك  ) 
 .----حسن بن الهانئ ٌلقب بـِ  .15

 ) أبً تمام / أبً نواس / أبً العتاهٌة (
 
 
 
 



 

 

II. ّتيةّموجزاأجبّلعشرةّمنّاألسئلةّاآل: ( 10 X 2 = 20 marks )                                            

          ّ
 ؟ بٌت الحكمة )العباسً( ودار الحكمة )الفاطمً( هً أهمٌة  ما .1

 ما هً أهم خصائص شعر المتنبً ؟ .2

 لم سمً أبو العالء المعري "رهٌن المحبسٌن" ؟ .3

 ؟ الموشحات والزجلما الفرق بٌن  .4

 ؟ ألف لٌلة ولٌلةعرف عن ماذا ت .5

 ؟ من هم الشعراء المولدون .6

  ؟علم الكالم عّرف  .7

 ؟ التوقٌعٌاتماهً  .8

 ؟ ما هً خصائص أسلوب ابن العمٌد فً الرسائل .9

 ؟كٌف أثرت حركة الترجمة فً أدب العصر العباسً  .11

 ؟ما الفرق بٌن مدح المتنبً لسٌف الدولة والكافور األخشٌدي .11

 ؟ اسخصائص الخمرٌات ألبً نوماهً  .12

 ؟ ماذا تعرف عن فالسفة العرب الذٌن عاشوا فً العصور الوسطى .13

 ؟ما هً األغراض الجدٌدة التً ظهرت فً الشعر العربً أثناء العصر العباسً  .14

 ؟ رائد علم االجتماعابن خلدون  لم ٌعتبر  .15

 

III. ّاكتبّمذكرةّوجيزةّعنّاثنينّمنّاآلتية: ( 2 X 5 = 10 marks )                                        

          ّ
 عبد هللا ابن المقفع وكلٌلة ودمنة .1

 البحتري وأبو تمام .2

  المقامات .3

 األدب العربً فً األندلس .4

 

IV. ّمنّاآلتيةّمعّذكرّالسياقّإثنينّاشرح:ّّّّّّّّّّ      ّّّّّ    ( 2 X 4 = 8 marks )

                                    
 جد وفً الجود والندي أجـزاء المـــ ٌا أبا القاسم  المقسم فً ّ.1

 ب به صرف الردى كٌف شاء والهزبر الذي إذا دارت الحــْر 
 نٌة حـرة وإمـــا رٌــاء األسى واجب على الحر إمـــا

 
 لك رق الظرٌفة الحســنـاء ٌا علً بل ٌا أبا الحسن المــا .2

 ال تكن وصمة على الشـعراء اتق هللا أنت شاعــر قـٌـس  
   أمــس أتوا للزناء ال للغناء اخوانك المقٌمـٌـتن  بالـ  إن  

 
 نضو شجو ما لمت فٌه البكاء ال تلمنً علً البكاء فإنــً  .3

 بعدما راحـت الدٌار خـالء كٌف أغدو من الصبابة خـلوا  
 ـعٌش فً عهد تبـع أفٌـاء غّب عٌش بها غرٌر وكان الـ 

 
ٌّى بفرقة  القرنـاء أعزز  بالمدام وغننً اقازدنً الشتٌ .4  عل

 عما قلٌل من جوى البرحـاء  فلعلنً ألقة الردى فٌرٌحنـً 
 عجبا من الصفراء والحمراء  أخذت ظهور الصالحٌة زٌنة 



 

V. اشرحّإثنينّمنّاآلتيةّمعّذكرّالسياق     ( 2 X 4 = 8 marks )          

   
ه جوف اللٌل ٌرٌد منزله، فاجتاز على منزله فاتفق أنه أمسى النمر ذات لٌلة عند األسد، فخرج من عند  .1

كلٌلة ودمنة. فلما انتهى إلى الباب، سمع كلٌلة ٌعاتب دمنة على ما كان منه، وٌلومه على النمٌمة 
 واستعمالهان، خصوصا مع الكذب والبهتان فً حق ا

ال ٌقٌن؟ ولوال إن أشد ما شهد امرؤ على نفسه، وهذا خطأ عظٌم، كٌف أقدمت على قتل الثر بال علم و .2
 ما قالتك العلماء فً إذاعة األسرار، وما فٌها من اإلثم والشنار، لذكرت لك وأخبرتك ما علمت.

وخال به، فاستشاره، فكان أول ما سأله عنه الملك أنه قال: هل تعلم أبتداء  فنهض الملك من ساعته، .3
  عداوة ما بٌننا وبٌن البوم ؟ قال: نعم : كلمة بكلم بها غراب .

واعلمً أن الرسول برأٌه  ،أنت أمٌنة، ونرضى بقولك: فانطلقً الى الفٌلة، وبلغً عنً ما ترٌدٌن .4
وعقله، ولٌنه وفضله، ٌخبر عن عقل المرسل. فعلٌك باللٌن والرفق، والحلم والتأنً: فإن الرسول هو 

 الذي ٌلٌن الصدور إذا رفق، وٌخشن الصدور إذا خرق.
 

 

.VIّّنّاآلتيةأعدّمقالةّواحدةّم:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  ( 1 X 14 = 14 marks )           

                                          ّ
 فً العصرالعباسً الطبٌعٌة والعربٌة واإلسالمٌةم وعلال تطور .1

 العربً فً القرون الوسطى األدبفً  والتجدٌداتالتغٌرات  .2


