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FIRST SEMESTER M.A. (POST AFZAL-UL-ULAMA) DEGREE EXAMINATION 2010
Course Code: AR1C02

Course II Classical Poetry

Maxi. Grade Point Weightage: 36
.I

أجب عن السئلة التية:

Time: 3 Hours
14x1=14

.1لم سمي الشاعر شبيب بن البرصاء بهذا السم؟
.2ما هو السم الحقيقي للمتنبى؟
.3اذكر ثلثة من شعراء العصر الموى
.4ما معنى "القلوص"؟
.5لم لقب مقنع الكندى بهذا اللقب؟
.6ماذا يكون عزيزا على النبى صلعم وعلم يكون حريصا؟
.7ول يغرنك صفو أنت شاربه

فربها كأنه

بالتكدير ممتزجا
لمن هذا البيت؟
.8من نظم قصيدة "بانت سعاد"؟
.9من ألف كتبا "تجديد ذكرى أبى العلء"؟
.10ما هي أنواع الشعر؟
.11ما الفرق بين ديوان الحماسة البى تمام والحماسة
للمتنبى؟
.12اللزوميات

إسم ديوان ل ...................؟

".13بطيبة رسم للرسول ومعهد" أين ورد هذا البيت؟

.14اذكر ثلثة من شعراء العصر العباسى

.II

إشرح سبعة من المقطوعات التية فى جملة أو جملتين:
.1ولما رأيت الش

يب لح بي اضه

بمفرق

رأسى

7x2=14

قلت

للشيب مرحبا
ولو خ فت أنى إن كف فت تحيتى
يت

ت

نكب

عنى

رمت

أن

نكبا

.2حامى العرين لدى الهيجاء مضطلع يفرى الرجال بأنياب
فار

وأظ

حتى تخرج

ت اللف عن رجل ماض على الهول هار غير محيار

.3تبنّن اع قاب المور إذا م
ص

ضت

وتقبل

أشباها

عليك

دورها

إذا افتخرت سعد بن ذبيان لم تجد

سوى ما ابت نينا ما يعد

فخورها
.4وإن سؤتنى يوما صفحت إلى غد

ليعقب يوما م

نك

آخر مقبل
كأنك ت

شفى من ك داء مساءتى

وسخطى وما ري

بتى ما

تعجل
.5وكنت إذا ما ص احب رام ظنتى

وبد ّل س

وءا بالذى

كنت أفعل
قلبت له ظهر المجذ ف
أتحول

لم أدم

على ذاك إل ري

ثها

.6الرأي قبل شجاعة الش
م

هو

جعان

وهى

أول

حل الث انى
س مرة بل

فإذا هما اجتمعا لنف

غت من الع لياء كل مكان

.7إذا كنت ربا للق لوص فل تدع رفيقك يمشي خلفها غير
راكب
اردفه فإن حملتكما

أنحها ف

.8فقلت خلو س
الرح

بيلى ل أبا لكم

فذاك وإن كان الع
ما

فكل

قاب فعاقب
قدر

مة مفعول

كل ابن انثى وإن طالت سلمته يوما على آلة حدباء مح
.9انساب فخرهم إل
ع

يك وإنما

أنساب أص

لحم إلى

دنان

يا من يقتل من أراد بس

يفه أصبحت من ق

تلك بالحسان

.10إن المور إذا انسدت مسالكها فالصبر يفتق منها كل ما
إرتجتا
.11لت

يأس وإن طالت مطالبة إذا استعنت بصبر أن ترى

فرجا.
.III

مول

أجب عن إثنين من التية:
.1الحكم فى شعر المتنبى
.2حاتم الطائى
.3الشعر العربى فى العصر الموى
.4مميزات الشعر الكلسيكى

2x4=8

UNIVERSITY OF CALICUT
MODEL QUESTION PAPER
FIRST SEMESTER M.A. (POST AFZAL-UL-ULAMA) DEGREE EXAMINATION 2010
Course Code: AR1C01

Course I Classical Arabic Prose

Maxi. Grade Point Weightage: 36
.IV

Time: 3 Hours

أجب عن السئلة التية فى جملة او جملتين:

14x1=14

.1من هو قس بن ساعد اليادى
.2اذكر اهم موضوعات الخطبة العصر الجاهلى
.3اكتب ثلث مؤلفات لبن المقفع
.4بم سميت حجة الوداع بهذا السم
.5من هو يعرب بن قحطان
.6ما هي الخطبة البتراء
.7كيف يعرف طارق بن زياد فى التاريخ؟
.8ما هو المعنى الحقيقى الكلمة الدب
.9اذكر حادثة دير الجماجم
.10من هو الحسن البصري
.11ما هي مدمرة الشيطان
.12ما السم الكامل لبن خلدون؟
.13من الذى نقل الرساتل من الفارسية إلى العربية
.14ما هي توقيعات؟
.V

أكتب مذكرة حول سبعة من التية:
.1الرسائل الخوانية
.2انواع النثر الدبى العباسي

7x 2 = 14

.3الداب الجتماعية فى سورة الحجرات
.4المقامات الحريرية
.5خطبة الرسول فى حجة الوداع
.6الدب الفقهى
.7علم التفسير
.8حديث الفك
.9خصائص علم البلعة
.10الجاحظ
.VI

أكتب مقالة عن الثنين:
.1الموازثة بين ابن المقفع والجاحظ
.2النسانية فى القرآن الكريم
.3مميزات النثر فى العصر الموى
.4مساهمات ابن قتيبة فى الدب العربى

2x4=8

UNIVERSITY OF CALICUT
MODEL QUESTION PAPER
FIRST SEMESTER M.A. (POST AFZAL-UL-ULAMA) DEGREE EXAMINATION 2010
Course Code: AR1C04

Course IV Islamic Economics

.VII

Maxi. Grade Point Weightage: 36

Time: 3 Hours

أجب عن السئلة التية فى جملتين أو ثلث جمل:

14x1=14

.1هل يكفر جاحد الزكاة؟
.2على من يجب الزكاة؟
.3ما هو المال الذى تجب فيه الزكاة؟
.4ما المراد بالملك التام؟
.5ما معنى النماء؟
.6عرف ربا النسيئة
.7ما المراد بالمال المستفاد؟
.8هل فى الحلى زكاة؟
.9كيف يزكى التاجر ثروته التجارية؟
.10ما هو نصاب الحبوب والثمار؟
.11عرف الغنى كما عرف النبي صلعم
.12ما هو الفرق بين القرض والربا؟
.13ما هو مقدار نصاب الفضة؟
.14ما هو حكم السؤال فى السلم
.VIII

أكتب فقرة عن سبعة من التية:
.1القتصاد السلمى

7x2=14

.2كيف يعلج السلمى "الفقر"
.3تؤخذ من أغنيائهم وترد ّ على فقرائهم
.4فضائل الصدقات
.5أهمية النفاق فى السلم
.6عناية الديان السماوية بالفقراء؟
.7مصارف الزكاة
.8يوسف القرضاوي
.9كتاب الخراج
.10كتاب الموال
.IX

أكتب مقالة عن الثنين:
.1الموال التى تجب فيها الزكاة ومقاديرها
.2فريضة الزكاة ومنزلتها فى السلم

2x4=8

UNIVERSITY OF CALICUT
MODEL QUESTION PAPER
FIRST SEMESTER M.A. (POST AFZAL-UL-ULAMA) DEGREE EXAMINATION 2010
Course Code: AR1C03

Course III Translation: Theory & Practice

Maxi. Grade Point Weightage: 36
.X

Time: 3 Hours

أجب عن السئلة التية فى جملة او جملتين:

14x1=14

.1عرف الترجمة
.2متى نشأت حركة الترجمة فى الدب العربى؟
.3بين أنواع الترجمة
.4ما هى شرائط الترجمان؟
.5ما هو الفرق بين الترجمة والتعريب؟
.6اذكر بعض العوامل لتطور الترجمة فى الدول العباسية
.7اذكر القواعد الملتزمة فى التعريب
.8اذكر بعض اسماء الكتب المترجمة الحديثة
.9من هم المترجمون الكبار فى الدب العربى الحديث؟
.10أوضح الترقيم وأهميته
.11اذكر بعض المجلت العربية تصدر من كيرال
.12ماذا تعرف عن رابطة العالم السلمى
.13عرف جريدة "الهرام"
.14متى بدأت سلسلة المجلت فى العالم العربى؟
.XI

أجب عن سبعة من التية:
.1ترجم المصطلحات التية إلى العربية:

7x 2 = 14

Voucher, Raw materials, commission, Lounge, Clinic

.2
:

وكيل السفريات ،عصمة الدولة ،الحساب الجارى ،فاتورة ،التأمين
.3
:

المبتدأ والخبر المشبت.
:

.4

For your information, with reference to your letter, without out any

:

.5

بسم الله الرحمن الرحيم،
علم النسان مالم يعلم،
شعارة جامعة عليكره السلمية
ماجستير الداب
بموحب هذا نشهوا بأن قيروز رقم االشجيل  ............حصل على
شهادة ما حشير الداب من هذه الجامعة فى امتحان شنة  2010م
وانه مرتب فى الررصبة الثانية.
:

.6

ألقت الجهات المختصة القبض على مجموعة من الشباب
المخيمن فى منطقة سلين بشهمة تعالى المخدارات وازعاج بقية
المحيمين حولهم فى المنطقة.
.7

:
The Islamic Calendar begins with the migration of the Prophet (SA) from Mekka to
th

.Madina. This took place in the 13 year of the prohphethood

.8
.9
.10

.XII

اعدبيان خبر عن اثنين مما يأتى:
.1علقات دبلوماسية من الهند والباكدستان
.2العمال الرهابية فى أنحاء كيرل
.3العالم وراء كرة القدم
---

2x4=8

UNIVERSITY OF CALICUT
MODEL QUESTION PAPER
SECOND SEMESTER M.A. (POST AFZAL-UL-ULAMA) DEGREE EXAMINATION 2010
Course Code: AR2C05

Course V Advanced Grammar & Functional Arabic

Maxi. Grade Point Weightage: 36
.XIII

Time: 3 Hours

أجب عن السئلة التية فى جملة او جملتين:

14x1=14

.1ما هي أفعال الرجاء؟
.2عرف المثنى بال
.3متى تضمر "أن" جوازا
".4إذن" ل تنصب المضارع ال شروط .ما هى؟
.5متى يبنى الفعل المضارع؟ بين بالمثال
.6صحع هذه العبارة" .لما أفعل ثم فعلت"
.7متى يقترن جواب الشرط بالفاء؟
.8ما هو الفرق بين الضافة اللفظية والمعنوية؟
.9ما هو الصل فى المتبدأ؟
.10عرف المبتدأ الصفة
.11اذا اجتمع شرط وقسم فما هو الحكم فى الجواب؟
.12ما هي أخت "كان" التى ل يأتى منها مضارع ول أمر؟ مثل
.13كيف يصاغ المصدر الميمى؟
.14ما أقسام البدل الربعة؟
.XIV

أكتب مذكرة وجيزة من التية:
.1أحوال المثنى بال
.2ادكام العرب والمعدود

7x2=14

.3كم الجرية والستفهامية
.4تقديم المبتدأ
.5شروط صوع اسم الفيصل
.6كان وأخواتها
.7التوابع واحكامها
.8أقسام التميز واعران
.9المواية التى تفضلها
.10منظر حزين رأيسه
.XV

اكتب مقالة لثنين من التية:
.1أنواع المعرفة
.2الخدمات التى توجد فى مكتب البريد
.3المناظر فى النبك
---

2x4=8

UNIVERSITY OF CALICUT
MODEL QUESTION PAPER
SECOND SEMESTER M.A. (POST AFZAL-UL-ULAMA) DEGREE EXAMINATION 2010
Course Code: AR2C06

Course VI Literary Criticism

Maxi. Grade Point Weightage: 36
.XVI

Time: 3 Hours

أجب عن السئلة التية فى جملتين او ثلث جمل:
.1ما هى القصة؟
.2ما هى المقامات؟
.3أذكر بعض اسماء القصص التوفيق الحكيم
.4ما افرق بين القصة والرواية؟
.5ما هى المسرحية؟
.6اذكر بعض اسماء المسرحيات المشهورة
.7عرف محمد تيمور
.8عرف ألف ليلة وليلة
.9ما هي القصة التمثيلية
.10من البطل فى قصة "الله محبة"؟
.11عرف احسان عبد القدوس
.12اكتب عناصر المسرحية
سسها جبران فى أمريكا؟
.13ما هي الحركة الدبية التى ا ّ
.14أكتب نوعية قصص جرجى زيدان

.XVII

أكتب فقرة عن سبعة من التية :
.1القصة القصيرة فى الدب العربى
.2المسرحية الدب العربى

7x2=14

14x1=14

.3نجيب محفوظ
.4شخصية السباذ فى القصة "فى القطار".
.5المسرحية الشعرية
.6شخصية مشلينا فى مسرحية "أهل الكهف"
.7محمد يوسف كوكن
.8شخصية شهر زاد
.9عنبر لولو
.10غادة السمان
.XVIII

اكتب مقالة عن التين:

2x4=8

.1الفرق بين القصة والرواية
.2الدب المهجرى
---

UNIVERSITY OF CALICUT
MODEL QUESTION PAPER
SECOND SEMESTER M.A. (POST AFZAL-UL-ULAMA) DEGREE EXAMINATION 2010
Course Code: AR2C07

Course VII Modern Poetry

Maxi. Grade Point Weightage: 36
.XIX

Time: 3 Hours

أجب عن السئلة التية فى جملة او جملتين:

14x1=14

.1ما هو الشعر الحر
.2اكتب عن أسماء الشعراء من امريكا؟
.3عرف البحر والوزن؟
.4من هم اصحاب المهجر؟
.5من هم المقلدون او المحافظون من الشعراء؟
.6من هما شاعر الشعب وشاعر القصر من هما؟
.7اكتب عن بعض الصحف التي أصدرت فى المهجر؟
.8من هم اصحاب مدرسة الديوان؟
.9من هم رواد التجديد فى الدب العربى الحديث؟
.10الفرق بين الشعراء الحر واشعراء المقفى؟
.11أين أسست العصبة الندلسية؟ ومتى؟
.12اذكر بعض شعراء المقاومة فى فلسطين؟
.13أين استت الرابطة القملية ومن هم مؤسوه؟
.14بين احلم الشاعر فى "سوق القرية"؟
.XX

أكتب فقرة عن سبعة من التية:

7x2=14

.1اسباب هجرة الشعراء؟
.2جماعة أبولو؟
.3سوق القرية؟
.4مكانة الشعر ايليا ابوماضى فى الشعر المهجرى؟
.5اصلحات الشيخ محمد عبده؟
.6ما هو المنظر العجيب الذى وحده الشعر فى رعاية

الطفال؟
.7الشعر العربى المعاصر؟
.8مميزات الشاعر حافظ ابراهيم
.9أنت الذى ن
ال

ظم البرية دي نه

يقول

ماذا

وينظم

شعراء

المصلجون اص ابع جمعة يدا هى انت أبل انت السيد البيضاء
ما جئت بابك مادرحا بل داعيا ومن المديح ت
.10آذنت ش

مس حياتى بم غيب

ضرع ودعاء

ودنا المن

هل يا

نفس وطيبى
ان من س

ار اليه س

يرنا ورد الراحة من ب

قد مضى )حفنى( وه ذا يومنا

يعتد

التى

وأنيسبي
.XXI

اكتب مقالتين عن التية:

2x4=8

.1احمد شوقى
.2نازك الملئكة
.3بدر شاكر سياب
.4حافظ إبراهيم
---

عد اللغوب
فاش تش يبى

UNIVERSITY OF CALICUT
MODEL QUESTION PAPER
SECOND SEMESTER M.A. (POST AFZAL-UL-ULAMA) DEGREE EXAMINATION 2010
Course Code: AR2C08

Course VIII Science of Jurisprudence

Maxi. Grade Point Weightage: 36
.XXII

Time: 3 Hours

أجب عن السئلة التية فى جملتين او ثلث

جمل14x1=14 :

.1ما هو رأي المام الشافعى فى مسح الرأس عند الوضوء؟
.2اذكر حكم الماء اذا وقع الكلب فى البئر ومات؟
.3هل يجوز أن يغتسل الرجل بفضل الجنب والحائض؟
.4من الحكم فى تكرار الجماعة فى المسجد الواحد.
.5ما حد الزنا؟
.6ما هو القصاص فى القتل؟
.7هل يجوز للرجل الصلة فى قميص واحد؟
.8هل يجوز للحائض الحج؟
.9ما هى السباب المبيحة للتيمم؟
.10ما حد السرقة؟
.11هل هناك دليل من السنة على منع الحمل؟
.12ما حكم التأمين عند الفراغ من قراءة أم القرآن؟
.13هل تجوز إمامة المرأة؟
.14ماذا تعرف عن تحرك الصبع السبابة فى التشهد فى
الصلة
.XXIII

اكتب فقرة عن سبعة من التية:
.1الساعة التى تكره فى الصلة

7x2=14

.2اوقت الصلوات المكتوبة
.3احكام الحدود
.4فرائض الوضوء
.5فضائل الجماعة
.6صلة المسافر
.7خطبة الجمعة
.8حضور النساء فى المساجد للصلة
.9غسل الميت
.10إبتاع الجنائز
.XXIV

اكتب مقالة عن التيين:

2x4=8

.1اهمية الجمعة والجماعة فى ضوء الحاديث
.2مسألة عدد الركعات فى صلة التراويح
.3صلة الستسقاء
.4ترجمة المام الشافعى )ر(
---

