مسك اخلتام

الدكتور
عبادة عواد

أدعية املذاكرة واالمتحان
قبل املذاكرة- :
اللهم إني أسألك فهم النبيني وحفظ املرسلني واملالئكة املقربني ،اللهم
اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك ،وقلوبنا خبشيتك ،وأسرارنا بطاعتك ،إنك
على كل شيء قدير ،حسبنا اهلل ونعم الوكيل...

بعد املذاكرة-:
اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت ،فرده علي عند
حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير ،حسبنا اهلل ونعم الوكيل...

يوم االمتحان-:
اللهم إني توكلت عليك ،وسلمت أمري إليك ال ملجأ وال منجا منك إال
إليك...

عند دخول القاعة-:

حنو وصرف
املستوى الثالث

رب أدخلني مدخل صدق ،وأخرجني خمرج صدق ،واجعل يل من لدنك
سلطانا نصريا...

قبل البدء باحلل-:
رب اشرح يل صدري ويسر يل أمري ،واحلل عقدة من لساني يفقهوا
قويل ،اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال ،وأنت جتعل احلزن إذا شئت
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سهال...

أثناء االمتحان-:
ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظاملني ،يا حي يا قيوم برمحتك
أستغيث ،رب إني مسني الضر وأنت أرحم الرامحني...

عند النسيان-:
اللهم افتح علي فتوح العارفني حبكمتك ،وانشر علي رمحتك ،وذكرني
ما نسيت يا ذا اجلالل واإلكرام...

بعد االنتهاء-:
احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل..

ال نرضى بأقل من العالمة الكاملة .....................عربي ختصص (حنو وصرف)

الصفحة 1

صوت الزمامير والزغاريد عم يعلى
اكتر واكتر
وامك دموع الفرح عــ خدها
وانت من الفرحة....

هاد هو الفرح بحد ذاته
وبترجع تحمد ربك وانت مو مصدق انك
نجحت
بترفع راسك بين الناس
و ما في احلى من جواب " ناجح " عـ
سؤال; شو نتيجتك؟
وهي بتكون اول فرحة الآآ تنسى. .

اهلل يبارك فيكي -

يآ رب نجح كل طالب توجيهي لحتى
يفرح هاي الفرحة

!!!!!ما صحيت من الصدمة
غير بعد مـا سمعت امك بتحكي
الو ...اه اه نجح الحمدهلل ..

هون انت ركزت ورجعلك عقلك
وصار قلبك ينط ..
انا نجحت بالتوجيهي !!
ياا اهلل ما راح تعبي وسهري ومرضي
وقلقي عـ الفاضي!!
ياااا اهلل الحمدهلل
هون ابوك ببوس جبينك وبحكيلك -
رفعتلي راسي -
وامك طايرة من الفرح وتلفون ورا
تلفون
وكلمة  -ناجح  -اللي بتحكيها امك وسط
دموعها بتحسسك إنك طلعت عالقمر
ما ضيعت شقى ابوك
وال قلق وخوف امك
ولما تشوف الفرحة والفخر بعيونهم

دمتم بود....
معلمكم احملب:

د .عبادة عواد

ال نرضى بأقل من العالمة الكاملة .....................عربي ختصص (حنو وصرف)

الصفحة 2

الوحدة األوىل  :معاني حروف اجلر واألدوات
أولًا  :معاني حروف اجلر

 إىل:

مبعنى (عند)

انتهاء الغاية املكانية أو الزمانية ،

معنى (الالم)

 من:

(ابتداء الغاية املكانية أو الزمانية)

( )2السببية والتعليل)
( )3بيان اجلنس /النوع)
(التبعيض)

 يف:

الظرفية املكانية( :احلقيقية واجملازية).
الظرفية الزمانية:
السببية والتعليل:

 على:

 )1االستعالء احلقيقي أو اجملازي:
 )2السببية والتعليل:
 )3االستدراك مبعنى (لكن):



الكاف:

يفيد التشبيه ،

 الالم:

 )1السببية والتعليل:
 )2امللكية:
 )3شبه امللكية (ملكية غري حقيقية):

 عن:

 )1اجملاورة:

 )2البدلية:

 الباء:
 )1اإللصاق(احلقيقي واجملازي):

 )2السببية والتعليل:
 )3الزيادة للتوكيد:

)4

القسم:

 )5االستعانة:
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الصفحة 3

ثانياً :أنواع ما
 .1االستفهامية:

 ،وخاصة:

 اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ...مثل" :ما أطول نهر في العالم؟".
 .2ما املوصولة:
مثل" :شرح مازن للمرشد التربوي ما يحسه"... .اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به
 .3الشرطية:
 إذا استوفى فعل الشرط مفعوله :مثل" :ما تستوعبه خالل فترة تستطع اإلجابة عنه".
اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.
 إذا لم يستوف فعل الشرط مفعوله:

مثل" :ما تقرأ يفدك".

اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم.
 .4التعجبية:
دورك!".

مثل" :ما أروع
مثل" :قتل اإلنسان ما أكفره".

 .5مصدرية زمانية وغري زمانية:
 مصدرية زمانية:

مثل" :سأعمل بتعليماتك ما حييت".
 مصدرية غري زمانية:

مثل" :آمنوا كما أمن الناس"
مثل" :ليجزيك أجر ما سقيت لنا"
مثل" :يسر المرء ما ذهب الليالي"
 .6نافية (وتنفي وقوع احلدث):

.

مثل" :ما تغيب أحد"

مثل" :ما اللقاء قريباً"....

وقد تكون ما نافية إذا سبقت األفعال الناقصة :ما زال ،فما فتئ ،مابرح ،ما لبث ،ما انفك.
 .7زائدة :ومن اأنواع ما الزائدة:
أ .ما الكافة:
ب.

مثل" :إنما المؤمنون إخوة".

ما املتصلة حبرف اجلر (رب) تبطل عمله مثل" :ربما دلك على الرأي الظنون".

صيغة السؤال يف الوزارة:
 استخرج  :أ) حرف جر يفيد ......
ب) امسًا جمرورًا حبرف جر يفيد......
 ما املعنى الذي أفاده حرف اجلر( )...يف عبارة...؟

صيغة السؤال يف الوزارة:
 -1استخرج  :أ) تركيبًا يتضمّن (ما) ....النافية /مصدريّة.......
 -2حدّد نوع (ما) يف العبارات اآلتية.......... :
 -3أعرب ما حتته خطّ؟
 -4علّل  :اعتبار (ما) زائدة يف قوله تعاىل ( :إنّما املؤمنون إخو ٌة )؟
 -5علّل  :مل يعمل حرف النصب (إنّ) يف مجلة ( :إنّما األمّة بأخالقها)؟
 -6علّل  :اعتبار ( ما) موصولة يف قوله تعاىل ( :إ ّن ما توعدون آلتٍ)؟
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الصفحة 4

ألفاظ الصدارة

الوحدة الثانية (كنايات العدد)
أوالً :كم االستفهامية

بداية اجلملة

إعرابها:

متييز منصوب و دائمًا مفرد

-

إعراب كم االستفهامية:
 -1تعرب :اسم استفهام مبين على السكون يف حمل جر حبرف جر...................................... .
 -2تعرب :اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به:

السبب:

السبب:
 -3تعرب :اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب ظرف زمان.
 -4تعرب :اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب مكان:
 -5تعرب :اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ إذا تبعها:
أ)فعلٌ متعدٍّ استوفى مفعوله،

حنو:

السبب:
ب )فعل الزم

 :حنو:

السبب:
ج)شبه مجلة..... :يعني ال يوجد فعل في الجملة................جاء بعدها
مثل

السبب:
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الصفحة 5

إعراب كم اخلربية:

 -1تعرب  :اسم مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به .
-

 -2تُعرَب :اسم مبين على السكون يف حمل نصب ظرف زمان:
-

 -3تُعرَب :اسم مبين على السكون يف حمل نصب ظرف مكان؛

 -4تُعرب :اسم مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ
-

 .1مفرد أو مجع.
 .2جمرور باإلضافة (مضاف إليه جمرور وعالمة جره تنوين الكسر) أو حبرف اجلر ( .اسم جمرور وعالمة جره تنوين الكسر
 .3جيوز حذفه إذا دلَّ عليه السياق.
س /قدر متييز كم اخلربية احملذوف :يف مجلة (
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الصفحة 6

ثال ًثا :كـذا
تأتي كذا على ثالث صور:
احلاالت اإلعرابيّة لـ ( كذا )
.1

اسم مبين على السكون يف حمل جر حبرف اجلر

 .2اسم مبين على السكون يف حمل نصب ظرف زمان.

اسم مبين على السكون يف حمل نصب ظرف مكان.

 .4اسم مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.

 .5اسم مبين على السكون يف حمل رفع نائب فاعل.

 .6اسم مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به.

 .7اسم مبين على السكون يف حمل رفع خرب.

 .8اسم مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ مؤخّر.

 .9اسم مبين على السكون يف حمل جر باإلضافة.
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الصفحة 7

-

صيغة السؤال يف الوزارة:
 -1استخرج  :أ) تركيبًا يتضمّن (كم) االستفهاميّة .......أو (كم) خربية ......أو كناية عدد
ب)امسا من كنايات العدد له ح ّق الصدارة.
 -2حدّد نوع (كم) يف العبارات اآلتية.......... :
 -3صوّب اخلطأ الوارد يف عبارة...........؟
 -4أعرب ما حتته خطّ.
 -5علّل :وقوع (كم) موقع املبتدأ يف عبارة.....؟
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الصفحة 8

الوحدة الثالثة :اإلضافة

مفهوم اإلضافة.......... :ضم اسم إىل اسم آخر مع تنزيل االسم الثاني من األول منزلة تنوينه أو ما يقوم مقام تنوينه وال يتم املعنى املقصود إال باالثنني معاً
ويسمى األول مضافا ويسمى الثاني مضافا إليه وهو دائما جمرور.

صيغة السؤال يف الوزارة:
 -1استخرج  :تركيبًا يتضمّن إضاف ًة معنويّة أو لفظية.
م بيّن نوع اإلضافة..؟
 -2حدّد املضاف و املضاف إليه ،ث ّ
-3ما املعنى الذي اكتسبه املضاف من املضاف إليه يف مجلة؟
تعد اإلضافة يف اجلملة معنويّة أو لفظية يف مجلة......؟
-4علّل ُّ :
 -5صوّب اخلطأ الوارد يف عبارة................؟

أنواع اإلضافة:
أوالً:اإلضافة املعنوية
أوالً :تعريف ًا إن أُضيف إىل معرفة أو ضمري متّصل
ثانياً :ختصيص ًا إن أضيف إىل نكرة

 )1يغلب على املضاف يف هذا النوع أن يكون:
س :ملاذا عُدّت اإلضافة معنويّة؟

أ) مصدراً
ب) على وزن أفعل التفضيل

س :ملاذا عُدّت اإلضافة معنويّة؟
س :ملاذا عُدّت اإلضافة معنويّة؟

ج ) ظرفاً،

د) امساً جامداً،
س :ملاذا عُدّت اإلضافة معنويّة؟

 يستدل على اإلضافة املعنوية بتقدير حرف من حروف اجلر التالية:
.1

الالم:
مثل :بالد العرب أوطاني

(أي :بالد للعرب).

مثل :إن دفرت خالد منسق

(أي :دفرت خلالد).

 .2يف:
مثل :سفر البحر ممتع

(أي :سفر يف البحر).

مثل :مكر الليل

(أي :مكر يف الليل).

 .3من:
مثل :اشرتيت قميص حرير (أي :قميص من حرير).
مثل :أساور الذهب مجيلة

(أي :أساور من ذهب).
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الصفحة 9

ثانيًا:اإلضافة اللفظية :

التخفيف اللفظي حبذف التنوين من املضاف
* الحظ أنّ املضاف اكتسب من املضاف إليه ختفيف التنوين من آخر املضاف ( كافل  ،ممدوح).

 -2التخفيف حبذف نونه إذا كان املضاف مثنى أو مجع مذكر سامل،
-

يغلب على املضاف يف اإلضافة اللفظية أن يكون( .........اسم فاعل ،اسم مفعول  ،صفة مشبهة  ،صيغة مبالغة).

على وزن (فاعل) ..ثاني حرف ( ا )

اسم الفاعل الثالثي

ميم مضمومة وكسر ما قبل اآلخر .مثل :اقرتح :مُقرتِح ( ...مُ..ــــــــــ ِ)

اسم الفاعل غري الثالثي

(مفعـول) .مثل :حفظ :حمفوظ ,سأل  :مسؤول ......انتبه ( مـــــ  +و)

اسم املفعول الثالثي

ميم مضمومة و فتح ما قبل اآلخر .مثل :ينتظر :مُـنتظَـر( .مُ..ــــَ )

اسم املفعول غري الثالثي

مسوغ اقرتان املضاف بأل......
ميتنع دخول (أل) على املضاف يف اإلضافة املعنوية ........أما يف اإلضافة اللفظية؛ فيجوز دخوهلا يف أربع حاالت:
أ -إذا كان املضاف مثنى

=

ب -إذا كان املضاف نعتاً ملعرفة
ج -إذا كان املضاف مجع مذكر سامل
د  -إذا كان املضاف إليه مقرتناً بـ (أل)

صيغة السؤال :ما مسوّغ اقرتان املضاف (
اإلجابة:

) بـ (أل) يف عبارة...؟

ألن اإلضافة لفظيّة و جاء المضاف.................
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الصفحة 11

املضاف إىل ياء املتكلّم
املضاف إىل ياء املتكلّم وفيه قاعدتان:
القاعدة األوىل:

القاعدة الثانية:
أ ) امساً مقصوراً:
ب ) امساً منقوصاً:
ج ) مثنى:
د ) مجع مذكر ساملاً :

صيغة السؤال يف الوزارة:
 -1ما حكم ياء املتكلّم يف كلمة( ).....؟
طريقة اإلجابة:

أ -إذا كان الاسم صحيح آلاخر= جواز الفتح أو التسكين.

-2صوّب اخلطأ الوارد ......؟

ّ
ب -إذا كان اسم (مقصور/منقوص/مثنى/جمع مذكر سالم)= وجوب الفتح

ّ
املتكلم سكون ّ
تحول إلى فتحة.
طريقة اإلجابة :إذا كان في آخر ياء

ّ
 -3علّل  :وجوب فتح ياء املتكلّم يف (  )........؟ طريقة اإلجابة ( :حسب نوع االسم )ألنه
ُ
ّ
أضيف إلى ياء املتكلم.

اسم مقصور أو منقوص أو مثنى أو جمع مذكر سالم

علّل  :جواز (فتح  /تسكني ) ياء املتكلّم يف (  )........؟
ُ
ّ
ّ
اإلجابة دائمًا :ألنه اسم صحيح آلاخر أضيف إلى ياء املتكلم.
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الصفحة 11

مفرد /مجع تكسري /مجع مؤنث سامل
مثنى /مجع مذكر سامل:
ضمري متصل:
اجلملة االمسية أو الفعلية:

كال

كلتا

 -1جيوز يف خرب (كال – كلتا) أن يُثنّى  ،ملاذا؟

مثال :

 -2جيوز يف خرب ( كال – كلتا ) أن يُفرد  ،ملاذا ؟

مثال :

 -3إذا جاء بعد كال – كلتا اسم ظاهر جيب أن يكون
س :صوّب اخلطأ الوارد يف عبارة ( :إنّ كال رجلني حاضران)؟ ج:

احلاالت اإلعرابية لـ ( كال و كلتا ):



س :علّل  :تعُرَب كلتيكما إعراب امللحق باملثنى؟
ت كلتا اجمللّة والرسالة)؟ ج:
س :صوّب اخلطأ الوارد يف عبارة ( :قرأ ُ
س :علّل :تُعرَب (كال) إعراب االسم املقصور يف :رأيت كال الطالبني؟
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الصفحة 12

قبل

-1ظرفان يدالن على الزمان واملكان ( حسب ما بعدهما ) ،ويضافان إىل املفرد

بعد

قد جيران حبرف اجلر (مِن) ،ويكونان جمرورين وعالمة جرهما الكسرة ،إذا جاء بعدهم مضاف إليه،

ذا حُذِف املضاف إليه بعد (قبل  ،بعد) فإ ّن كليهما يُسمّى ( ظرفًا مقطوعًا عن اإلضافة)  ،ويبنيان حينئذٍ على الضمة ،يف حمل نصب أو يف
حمل جر إذا سبقتا حبرف جر .

إعرابهما:
 -1ظرف (زمان /مكان) منصوب وعالمة نصبهما الفتحة.
 -2اسم جمرور وعالمة جرهما الكسرة.
 -3ظرف (زمان /مكان) مبين على الضم يف حمل نصب.
 -4ظرف (زمان /مكان) مبين على الضم يف حمل جر.
س :علّل :يُبنى الظرف (قبل/بعد) على الضم؟
س :استخرج  - :ظرفًا منقطعًا عن اإلضافة/ .أو/

ظرفًا معربًا.

س :أعرب ما حتته خطّ / .أو  /س :صوّب اخلطأ الوارد يف عبارة...؟
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إذا

إذ

حيثُ

( إذْ ) إ ْذ  :ظرف زمان مبين على السكون يف حمل نصب  ، .تضاف إىل اجلملة االمسية و اجلملة الفعلية املبدوءة بفعل ماضٍ فـقط.

س :استخرج  - :ظرفًا يلزم اإلضافة / .أو  /ظرفًا مضافًا إىل مجلة/ .أو /ظرفًا مضافًا إىل مجلة امسيّة.
س :صوّب اخلطأ الوارد يف مجلة :وصلتُ إ ْذ يبدأ االحتفال.
ج:
إذا  :ظرف زمان مبين على السكون يف حمل نصب  .ظرف ملا يستقبل من الزمان ويدخل على الجمل الفعلية فقط ( فعلها ماض أو مضارع) .

استخرج  :ظرف زمان يلزم اإلضافة / .أو  /ظرفًا مضافًا إىل مجلة فعلية.
(حيثُ)ظرف مكان مبين على الضم يف حمل نصب .أو يف حمل جر إذا سبقت حبرف جر .........تضاف إىل اجلملة االمسية واجلملة
الفعلية املبدوءة بفعل ماضٍ أو مضارع.

ث يدخلُ الكبار.
س :صوّب اخلطأ الوارد يف  :دخلتُ من حي َ
استخرج  :ظرف مكان يلزم اإلضافة / .أو  /ظرفًا مضافًا إىل مجلة
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(أيّ ) االستفهاميّة و الشرطيّة
أ -أيّ االستفهاميّة:
 #احلاالت اإلعرابية :

ب -أيّ الشرطية:
احلاالت اإلعرابية :

(مع)ظرف للزمان واملكانُ ،معرب منصوب وعالمة نصبه الفتحةُ ،.........................يضاف إلى املفرد واملثنى والجمع ،املعارف
والنكرات  ،و تدل على الزمان و املكان حسب املضاف إليه.

( لدُنْ ) ظرف للزمان واملكان مبني على السكون في محل نصب أو في محل جر (إذا سبق بحرف جر) ُ ،يضاف لألسماء فيكون
للمكان  ،ويضاف للجمل فيكون للزمان فقط.

>
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كسر همزة إنَّ:

الجو حاٌر
إن َّ
الجو حارٌ ـــــــــــــــــــــ َّ
مثالُّ :
إن مصادرَّ المعرف ِة واسعةٌ
مصادر المعرف ِة واسع ٌة ـــــــــــــــــ َّ
ُّ
مثال:
مثال :المعلمان يحرصان على راحة الطالب ــــــــــ إنَّ المعلمين يحرصان على راحة الطالب.



مثال :المتنبي إنَّه شاعرُّ زمانه.

 مواطن كسر همزة (إنَّ):
أي جملة ابتدائية أو استفتاحية منقطعة عما سبقها
(أال  -أما).
بعد (إذ /إذا/حيث)
( ويسبقها عادةً واو الحال )
( يسبقها نكرة)
(يسبقها قسم واهلل /تاهلل /لعمرك).
بعد (قال) ومشتقاتها

فائدة  :إذا فصل بني إنَّ وقاعدتها جيب فتح همزة إنَّ.
ج :وقعت يف أول مجلة الصفة.

مثال:
أمَّا قولنا:

الحظ:

...
أنَّ مجلة الصفة (يف نظري أنَّها صحيحة) مل تأتِ إنَّ يف أوهلا ولذلك وجب فتح همزتها.....

جّ :
ألنها.......................................................................
س :صوّب اخلطأ الوارد يف العبارات اآلتية

صيغة السؤال يف الوزارة:
 -1علّل :وجوب كسر همزة إ ّن يف مجلة......:؟
 -2صوّب اخلطأ الوارد يف عبارة......؟
 -3وقعت (أنَّ) مفتوحة اهلمزة يف ،....فما تعليل ذلك؟
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مسك اخلتام

الدكتور

عبادة عواد
البالغة
املستوى الثالث

أدعية املذاكرة واالمتحان
قبل املذاكرة- :
اللهم إني أسألك فهم النبيني وحفظ املرسلني واملالئكة
املقربني ،اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك ،وقلوبنا
خبشيتك ،وأسرارنا بطاعتك ،إنك على كل شيء قدير،
حسبنا اهلل ونعم الوكيل...
بعد املذاكرة-:
اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت،
فرده علي عند حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير،
حسبنا اهلل ونعم الوكيل...
يوم االمتحان-:
اللهم إني توكلت عليك ،وسلمت أمري إليك ال ملجأ وال
منجا منك إال إليك...
عند دخول القاعة-:
رب أدخلني مدخل صدق ،وأخرجني خمرج صدق ،واجعل
يل من لدنك سلطانا نصريا...
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قبل البدء باحلل-:
رب اشرح يل صدري ويسر يل أمري ،واحلل عقدة من
لساني يفقهوا قويل ،اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال،
وأنت جتعل احلزن إذا شئت سهال...
أثناء االمتحان-:
ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظاملني ،يا حي يا
قيوم برمحتك أستغيث ،رب إني مسني الضر وأنت أرحم
الرامحني...
عند النسيان-:
اللهم افتح علي فتوح العارفني حبكمتك ،وانشر علي
رمحتك ،وذكرني ما نسيت يا ذا اجلالل واإلكرام...
بعد االنتهاء-:
احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا
اهلل..
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صوت الزمامير والزغاريد عم يعلى اكتر ولما تشوف الفرحة والفخر بعيونهم
واكتر
هاد هو الفرح بحد ذاته
وامك دموع الفرح عــ خدها
وبترجع تحمد ربك وانت مو مصدق انك
وانت من الفرحة....
نجحت
!!!!!ما صحيت من الصدمة
بترفع راسك بين الناس
غير بعد مـا سمعت امك بتحكي
و ما في احلى من جواب " ناجح " عـ
الو ...اه اه نجح الحمدهلل ..
سؤال; شو نتيجتك؟
اهلل يبارك فيكي -
وهي بتكون اول فرحة الآآ تنسى. .
هون انت ركزت ورجعلك عقلك
يآ رب نجح كل طالب توجيهي لحتى
وصار قلبك ينط ..
يفرح هاي الفرحة
انا نجحت بالتوجيهي !!
ياا اهلل ما راح تعبي وسهري ومرضي
وقلقي عـ الفاضي!!
ياااا اهلل الحمدهلل
هون ابوك ببوس جبينك وبحكيلك -
رفعتلي راسي -
وامك طايرة من الفرح وتلفون ورا
تلفون
وكلمة  -ناجح  -اللي بتحكيها امك وسط
دموعها بتحسسك إنك طلعت عالقمر
ما ضيعت شقى ابوك
وال قلق وخوف امك

دمتم بود....
معلمكم احملب:
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د .عبادة عواد

الصفحة 2

الوحدة األوىل  :علم املاعني
األصول والقواعد اليت ياعرف بهن مطنبقة أحوال اللفظ ملقتضى حنل املخنطب

أولًن  :اإلسنند
صيغة السؤال يف الوزارة :عيّن املسند و املسند إليه يف مجلة......؟

ً
ً
نفياًً.
ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد الحكم بإحداهما على ألاخرى ثبوتا أو ً

تاعريف اإلسنند:

أركان اجلملة االمسية أو الفعلية (من ناحية بالغية)

أ-

الركن األول :املسند إليه (املحكوم عليه)ً:املخبر عنه في الجملة ويكون محو ًرًالكالم
 (أشكال املسند إليه)( -:ً:املسند (املحكوم به)ًً:املخبر به في الجملة وهو الذي يخبرنا عن املسند إليه ً

ب) الركن الثني

* (أشكال املسند):
ج) الركن الثنلث :القيد :وهو ما زاد على املسند واملسند إليهًً.
ُ
َ
مثال (ّ ( )1
َ
ُ
غفور
ضياء
رحيم)ًًًًًًًًًًًًًًًًمثال (ُ ً)2وِلد الهدى فالكائنات
هللا
إن
مسند مسند إليه مسند إليه ًًًً مسند ً
مسند إليه ًًًًًًًمسند ًًً قيدًً

ًًس :عيّن املسند و املسند إليه يف اجلمل اآلتية؟
ً-2
ثنيينً:

اخلرب  :هو الكالم الذي حيتمل الصدق أو الكذب ,وصدقه هو مطنبقته للواقع ,وكذبه هو عدم مطنبقته للواقع.

أغراض (فوائد) اخلرب
صيغة السؤال يف الوزارة:
) فنئدة اخلرب:

مثل:

 )2الزم الفنئدة:

مثل:

التحسّر

ب)

مثل:

الوعظ واإلرشند
مثل:

مثل:

مثل:

مثل:

الفخر
املدح

ض صنائعُنا سُو ٌد وقائعُنا.......
مثل :بي ٌ

مثل:

مثل:

االسرتحنم

مثل:
مثل:

مثل:
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* أضرب اخلرب (أنواع اخلرب)
صيغة السؤال يف الوزارة:

 -1خرب ابتدائي:
 -2خرب طليب:
 -3خرب إنكاريّ:
* املؤكدات للخرب :

تدريب

* ثنلثنً :اإليشنء

هو الكالم الذي ال حيتمل الصدق أو الكذب,يكون بنألمر والنه واالستفهنم

صيغة السؤال يف الوزارة:

* أقسام اإلنشاء-:
أ -اإلنشاء الطليبّ:

ب -اإلنشاء غري الطليب:

* طرق وأساليب وأشكال اإلنشاء الطليب-:

* طرق و أساليب و أشكال اإلنشاء غري الطليب-:
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األمر:
* صيغ األمر
صيغة السؤال يف الوزارة:

يأتي األمر على أربع صيغ هي:

* املعنى احلقيقي لألمر:
س:علّل  :جاء األمر يف معناه احلقيقي يف....؟

*املعاني البالغية اليت خيرج إليها األمر:
صيغة السؤال يف الوزارة:
ً
سً:بيًن املعاني التي خرج إليه ألامر ً،معلال السببًً:
 -1النصح واإلرشاد :مثل:
 -2اإلباحة:

مثل(:
مثل:

 -3الدعاء:
 -4االلتماس:

مثل:

التمين

مثل:

 -6التسوية

مثل

ۖ

 -7التخيري :مثل
 -8التعجيز :مثل
 -9التهديد :مثل
 -11التحقري مثل:
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االستفهام:
* من املاعنى احلقيق لالستفهنم؟

* املعاني اليت خيرج إليها االستفهام:
س :بني املاعنى الذي ررج إليه االستفهنم يف كل امن يتت
 -1النفي:
 -2التقرير:
 -3التعجب:
 -4التشويق
 -5االستبطاء:
 -6االستحالة
 -7التسوية
 -8التحقري
 -9التعظيم
 -11التهويل
 -التهديد

النداء
س :ما املعنى احلقيقي للنداء ؟

أدوات النداء
س :حدد أداة النداء يف كل امن يتت  ,وبني استخدامهن؟

للقريب

للبعيد

*خروج أدوات النداء عن األصل يف استخدامها:
-1علّل :يزول الباعيد منزلة القريب يف قول الشنعر
اإلجابة :بسبب قربه من النفس .

 -2علّل :يزول القريب منزلة الباعيد يف :أ-
اإلجابة  :ألنه عالي املنزلة
ب -علّل :يزول القريب منزلة الباعيد يف:

اإلجابة  :ألنه منحط املنزلة
ج -علّل :يزول القريب منزلة الباعيد يف
اإلجنبة  :ألنه غافل شارد الذهن كأنه غريحاضر
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*املعاني البالغية اليت خيرج عليها النداء:
س :بني املاعنى الذي ررج إليه النداء يف كل امن يتت :
 -1التحسر
 -2الزجر::
 اإلغراء: -4التعجب
 -5الندبة:
 -6االستغاثة:

القصر

هو ختصيص ش ء بش ء بطريق خمصوص.

س :استخرج من النّص  :أسلوب قصر.
س :بيّن طريقة القصر يف ....؟
س :حدّد املقصور واملقصور عليه يف....؟

طرق القصر وأدواته:
-1

إنَّما +املقصور  +املقصورعليه .

 النفي واالستثناء (:نفي+مقصور +إال +مقصور عليه) -3مقصور  +بل  +مقصور عليه ،
 -4مقصور +لكن  +مقصور عليه
 –5مقصور+مقصور عليه +ال :
 _6تقديم ما حقه التأخري:
وهو نوعان:

-2
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الوحدة الثانية :علم البديع
*البديع:
* حملة تارخيية:

أوالً :احملسننت اللفظية
 / 1اجلننس
أ -جناس تام:
ب -جناس ناقص:
ج -جناس الشتقاق:
 /2السجع هو:
* أمثلة على السجع:
 /3رد الاعجز على الصدر ( التصدير)
*مواضع رد العجز على الصدر يف الشعر:
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ثنيينً:احملسننت املاعنوية
 /1الطبنق :

أيواع الطبنق
 -2طبنق السلب:

أ) طبنق اإلجينب:

 / 2املقابلة
س :بيّن موضع املقنبلة ويوعهن يف من يتت :
س :اذكر احملسّن البدياع يف من حتته رطّ يف ك ّل امّن يتت :

*أمثلة على املقابلة:

-التورية

أقول وقد شدُّوا للحرب غنرةً

ورََلطْتُم بَ ْاعضَ القُرْآ ِن بِباعْضِ
ب لَفْظُهن
مثنل :3وم َن الاعجَنئ ِ

دعوي فإي آك ُل اخلُبْ َز بنجلُبْنِ
فَجَاعَلْتُم الشُّاعراءَ يف األياعنمِ

ُر وماعننهن "رَقيقْ
ح ٌّ

قنل أحدهم( :ال أُحِبُّ الاعِنَبَ إال بَاعْ َد الاعَصْرِ)
مثنل :5يقولون إنَّ الشَّو َق ين ٌر ولوعةٌ

فمَن بَنل شوق أصبحَ اليو َم بنردًا
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س :بني التورية يف من يتت :
فرَدَدْ َت ُه يف احلن ِل يَهْرًا

 -1وافنكَ سنئ ُل دمْاعِهِ

فألج ِل ذا جيلو الصَّدا

 -2والنَّه ُر يشبهُ مِبْرَدًا

وكلَّمن مرَّ حيلُو

 -3ميرَّ ب ك ّل يومٍ

م حبيبُ
هل ُ
ولو وافى بِ ِه ُ

م بغيضٌ
َب الشِّاعر عندَ ُه ُ
 -4ور ُّ

ت أرجو الكِالبن
ب تُرجّيين وبنلشّاعر كن ُ
 -5وبهن صنرتِ الكال ُ

س :بني التورية يف من يتت :
ري أحسن من تُغرّد عندَمن يقَ ُع النّدى
 -1فنلط ُ
 -2قنلت :قفوا واستَمِاعوا من جرى قد هن َم عم الشيخ يف رنل
 -3كتيّن للمجنورة اقتسمنن
الرقم

فقليب جَنرُهُم والدمع جَنرِي
املاعنى القريب

موضع التورية

املاعنى الباعيد

/4التقسيم
*أمثلة على التقسيم:
ث
 -1فإنّ احلقَّ مقطاعه ثال ٌ

ني أو يفن ٌر أو جالءُ
مي ٌ

( -2كَذَّبَتْ َثمُو ُد وَعن ٌد بِنلْقنرِعَةِ *فَتَمَّن َثمُو ُد فَتُهِْلكُوا بِنلطَّنغِيَ ِة * َوأَمَّن عن ٌد فَتُهِْلكُوا بِرِي ٍح صَرْصَرٍ عنتِيَةٍ)
 -3فراحُوا :فرِيق ًن فِ اإلِسن ِر ومِثْلُهُ

قتِي ٌل ومِثْلُ ال َذ بنلْبحْ ِر هنرِبُهْ.

**أبرز عيوب التقسيم ومن جياعله فنسدا من يل :
 -1عدم استيفنء مجيع األقسنم:
 -2أن تكون األقسنم مكررة:

مثل :صنرَت حَنيفَةُ أَثالث ًن فَثُلثُ ُهمُ

مِ َن الاعَبي ِد وَثُلثٌ مِن مَواليهن

مثل :فمن بَرِحَت تُوم إل َّ بطَرْفِهن وتو ِمضُ أحينيًن إذا رَصمُهن غفَلْ

 -3أن تكون األقسنم متدارلة غري مستقل باعضهن :

محقُ وعنق ٌل وفنجرٌ))
س ثالثةٌ َأ َ
مثل(( :النن ُ
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الصفحة 11

تدريب

ت الثَّرَىٰ)
-1قنل تاعنىلَ ( :ل ُه مَن فِ السَّمَنوَاتِ َومَن فِ الْ َت ْرضِ َومَن َب ْينَهُمَن َومَن تَ ْح َ
-2واملر ُء سنعٍ لش ءٍ ليسَ يُ ْدرِ ُكهُ
 -3اشربن من شربتُمن فهُذَيْلٌ
 -4ه حنالن :ش ّدةٌ وررنءُ

ش شحٌّ وإشفن ٌق وتتميلُ
والاعي ُ
ب وأسريِ
من قتيلٍ وهنر ٍ
وسجنالنِ :ياعمةٌ وبالءُ

 -6إن ياعلموا اخلري خيفو ُه وإنْ علموا شرًا أذاعوا ,وإنْ مل ياعلموا كَذّبوا
 -7فقنل فري ُق القومِ :ال ,وفريقُهُم

ك من يَدري
ياعمْ ,وفري ٌق قنلَ :وحيَ َ
تدريب

ت مَرَّةً يف عَ ْزلِكَ ,ومَرَّةً يف صَرْفِكَ وتقلي ِد غريك.
 -1ففكّرْ ُ
 -2فمن جريح مضرَّج بدمنئه ,وهنرب ال يلتفتُ إىل من وراءه.
-3علوم البالغة ثالثة :علم البينن ,وعلم املاعني .

ال نرضى بأقل من العالمة الكاملة .........عربي ختصص (البالغة العربية)

الصفحة 11

ملخص

قضايا أدبية

أدعية المذاكرة واالمتحان
قبل المذاكرة- :

اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والمالئكة
المقربين ،اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك ،وقلوبنا
بخشيتك ،وأسرارنا بطاعتك ،إنك على كل شيء قدير ،حسبنا
اهلل ونعم الوكيل...
بعد املذاكرة-:

الدكتور

عبادة عواد
0785121008

العالمة الكاملة
المستوى الثالث
الدورة الشتوية 2017

اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت ،فرده
علي عند حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير ،حسبنا اهلل ونعم
الوكيل...
يوم االمتحان-:

اللهم إني توكلت عليك ،وسلمت أمري إليك ال ملجأ وال منجا
منك إال إليك...
عند دخول القاعة-:

رب أدخلني مدخل صدق ،وأخرجني مخرج صدق ،واجعل لي من
لدنك سلطانا نصيرا...
قبل البدء باحلل-:

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ،واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي ،اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال ،وأنت تجعل
الحزن إذا شئت سهال...
أثناء االمتحان-:

ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ،يا حي يا قيوم
برحمتك أستغيث ،رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين...
عند النسيان-:

اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك ،وانشر علي رحمتك،
وذكرني ما نسيت يا ذا الجالل واإلكرام...
كن على موعد مع أقوى دورة مكثفة للمادة

ومناقشة األسئلة الوزارية

0785121008

بعد االنتهاء-:

الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا
اهلل..

العالمة الكاملة

الدكتور  /عبادة عواد

0785121008

يعرض لك املادة كما حتب أن تراها

كلمات رائعة أهديها لطلبة التوجبهي....

 لن يقامسك الوجع صديق ،ولن يتحمل عنك األمل حبيب ،ولن يسهر بدالً منك قريب .......
 اعنت بنفسك،وامحها،ودللها والتعطي األحداث فوق ما تستحق.....
 تأكد حني تنكسر لن يرممك سوى نفسك ،وحني تنهزم لن ينصرك سوى إرادتك ،فقدرتك على الوقوف مرة أخرى ال ميلكها
سواك..
 ال تبحث عن قيمتك يف أعني الناس ....احبث عنها يف ضمريك فإذا ارتاح الضمري ارتفع املقام وإذا عرفت نفسك فال يضرك
ماقيل فيك ....
هم الرزق فإنه من اهلل ،والحتمل هم املستقبل فإنه بيد اهلل ...فقط امحل همًا
 الحتمل هم الدنيا فإنها هلل ،والحتمل َّ
واحدًا كيف ترضي اهلل  ..ألنك لو أرضيت اهلل...رضي عنك وأرضاك وكفاك وأغناك.
 ﻻﺗﻴﺄﺱﻣﻦﺣﻴﺎﺓﺃﺑﻜﺖﻗﻠﺒﻚ..ﻭﻗﻞﻳﺎﺍﻟﻠﻪﻋﻮﺿﻨﻲﺧﻴرﺍًﻓﻲﺍﻟﺪﻧﻴﺎﻭﺍﻻﺧﺮﺓ....ﻓﺎﻟﺤﺰﻥﻳﺮﺣﻞﺑﺴﺠﺪﺓ,ﻭﺍﻟﻔﺮﺡﻳﺄﺗﻲﺑﺪﻋﻮﺓ ...
 لن ينسى اهلل خرياً قدَّمته  ،و هم ًا فرَّجته و عين ًا كادت ان تبكي فأسعدتها...

ربنا ينجحكم ويفرحكم ويسعدكم يا رب......

د .عبادة عواد

العالمة الكاملة

الدكتور  /عبادة عواد

0785121008

يعرض لك املادة كما حتب أن تراها

الوحدة األوىل /من قضايا الشعر واملوشح يف األندلس
س /ماذا أقام املسلمون على أرض األندلس؟ حضارة استمرت مثانية قرون أنشأوا خالهلا أدباً رفيعاً.
س /بني املراحل اليت مرَّ بها احلمك الررب اسإلمام  ي األندلس؟
 -1مرحلة الفتح -2 ,عهد الوالة األمويني -3 ,عهد اإلمارة واخلالفة -4 ,عهد ملوك الطوائف -5 ,عهد املرابطني واملوحدين -6 ,عهد املوحدين -7 ,عهد بين األمحر
شخصية منفردة يف املوضوعات واألساليب الفنية على حد سواء.
س /بني مسات األدب األندلس حتديداً  ي عهد اسإلمام؟
بييعّ -2 .األندلسيون ذو خصائص نفسية واجتماعية وثقافية.
س /علل وجود برض ممامح التشابه بني األدب األندلس وأجداده املشارقة؟  -1ألاهنا تتصف مجما
.
 -1مجا الطييعية -2 .مجا اإلبداع احلضاري.
س:عدد مصادر اجلمال  ي البيئة األندلسية؟
وجد يف هذه العناصر موضوعاً خصياً ليصفه ويرصد تفاصيله شعراً.
س :كيف التفاد الشرراء األندلسيون من مجال الطبيرة ,ومجال اسإبداع احلضاري؟
 -3الوصف التأملّ.
 -1الوصف اجلمايل - 2 .الوصف اإلنساين.
س /بني أه اجتاهات شرر الطبيرة؟
هو الشعر الذي يلتقط فيه الشاعر املناظر من حوله ليصفها وصفاً واقعياً حمايداً دون كثري من التعديل أو التدخل.
س /ما املقصود بالوصف اجلمال ؟
يع .د شعر الطييعة أقرب أنواع الشعر إىل نفوس األندلسيني ,وأكثرها شيوعاً.
س /بني مظاهر اهتمام الشرراء بشرر الطبيرة؟
العامري
س /ما مظاهر هذا القرب؟ أاهنم ألفوا كتياً الستعراض هذا الشعر ,مثل -1:كتاب (احلدائق) :البن فرج احلي.اين -2 /كتاب (اليديع يف فصل الربيع) :حلييب
.
يين  -3ابن اآلبار
 -1ابن القوبية
س/اذكر أشهر شرراء الوصف اجلمال ّ؟
 -2ابن سفر .
املر .
لشدة اهتمامهم بوصف الطييعة ومجاله.
س /بيِّن لبب جرل برض شرراء األندلس من الطبيرة مقدّمة لمكثري من قصائده ؟
س /اذكر مناذج من شرر وصف اجلمالّ للطبيرة؟
 -2ابن األبار وقد جعل مجا الطييعة مقدمة لشعره.
 -1ابن القوبية يف وصف أزهار الورد واليهار واليامسني والنيلوفر.
 -3ابن سفر املريين يف انعكاس مجا الطييعة على نفوس اليشر يف األندلس.
س /ما املقصود بالوصف اسإنسان ؟ هو الشعر الذي راح يضفّ على الطييعة حساً إنسانياً ,وييث يف عناصرها الروح واحلياة.
س/متيز شرر األندلس بالتجديد .وضح ملمحاً من ممامح التجديد؟
 جعل الشاعر مالمح الطييعة تشاركه حزنه وفرحه ,وبث يف عناصرها الروح واحلياة ,وهذا التجديد جتده يف قصيدة (إين ذكرتك) البن زيدون.س /اذكرمنوذج من شرر الوصف اسإنسان ّ؟ ابن زيدون يف وصف تذكر حيييته والدة بنت املستكفّ وعهده معها.
س /بني منالبة قصيدة ابن زيدون؟ قاهلا ابن زيدون إثر هروبه من السجن متذكراً حيييته .والدة بنت املستكفّ وعهده معها.
س /التخلص أبرز السمات الفنية اليت ميزت أللوب الشاعر؟
 -3النص فين ,ومؤثر يف عيارته وإيقاعه.
 -2تربز الصور احلزينة حيناً ,واجلميلة حيناً آخر.
 -1وجد يف الطييعة مرآة تنعكس فيها نفسه وأحاسيسه.
 هّ إحدى ضواحّ قربية ,معروفة مجما بييعتها وروعة عمارهتا.س /عرف بالزهراء؟
س /بني أثر الطبيرة على نفس ابن زيدون؟ وجد يف الطييعة مرآة تنعكس فيها نفسه وأحاسيسه.
س /عرف الوصف التأمل ؟ هو الوصف األكثر عمقاً وتركيزاً يف جعل عناصر الطييعة رموزاً موحية ,حتفز الشاعر إىل حتسس الوجود من حوله ,وتأمله تأمالً فكرياً.
س /اذكر أشهر شرراء الوصف التأمل ؟ ابن ُخفاجة.
س /اذكر منوذج من الوصف التأمل ؟ قصيدة ابن خفاجة بعنوان (اجليل) ,جعل الشاعر من اجليل وكل ما حييط به من معامل بييعية صوراً ووجوهاً نابقة.
س /بني أه حماور الشرر السيال  ي األندلس؟  -1شعر الصراع -2 .رثاء املدن واملمالك -3 .شعراالستغاثة واالستنجاد -4 .شعر األسر والسجن.
س /وضح عوامل نشأة الشرر السيال ؟ كان الشعر حاضراً يف احلياة السياسية وما يتعلق هبا من مشكالت ,أمهت الشاعر يف بالد األندلس بسبب:
 -2ومراحل املد واجلزر اليت عرف فيها األندلسيون بعم االنتصار وذاقوا اهلزائم.
 -1املناخ السياسّ املتقلب يف االندلس.
 -2األحداث الداخلية -3 .العصيية اليت متثلت يف الصراع بني العرب واملولدين.
س /بني أه أوجه الصراع السيال  ي األندلس؟  -1الصراع اخلارجّ.
 -1الصراع اخلارج  :ومتثل يف صورة :غزوات ,ومرابَطة ,وجهاد يف الثغور ,وصف املعارك ,واإلشادة باالنتصارات ,واالعتذار عن االنكسارات
 -2األحداث الداخلية :وتتمثل  ي - :الفتنة والثورات اليت حاو أصحاهبا هبا االنشقاق عن باعة الدولة املركزية (قربية).
 من أبرز الثورات على األمويني ثورة (عمر بن حفصون) الذي عجزت عن إخضاعه جيوش قربية إىل أن انتصر عليه (عيد الرمحن الناصر -3الصراع بني الررب واملولّدين املولدون :هم ممن دخلوا اإلسال م من أصو غري عربي.ة.
س /ماذا متخض أو نتج عن هذه الرصبيات  ي الشرر؟  -1التحريض واإلثارة -2 .قصائد يف رثاء السادات الذين قُتلوا يف تلك احلروب.
س /اذكر أه شرراء الصراع السيال ؟ ابن دراج القسطلّ ,ابن عيد ربه.
س /أصبح (رثاء املدن واملمالك) فنّاً شررياً قائماً بذاته  ي األدب األندلس  ,وضح ذلك؟ ألن شعراء األندلس أكثروا من القو يف رثاء مداهنم ودوهلم.

1
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يعرض لك املادة كما حتب أن تراها

س /يرتربموضوع رثاء املدن واملمالك تربرياً بالغ الصدق عن ضياعها ,وضح ذلك؟
ألن الشعراء أكثروا من القو يف رثاء مداهنم ,كما أنه شعر يتحدث عن بالعابفة ,مشحون باألسى ,يعكس مدى احلزن لضياع املدن واملمالك.
ي صاحب كتاب (نفح الطيب) أن أو ما اتسوىل عليه اإلفرنج هّ مدينة (بليطلة).
س /ما ال أول دولة التوىل عليها اسإفرنج من مدن األندلس؟ ذكر املقر .
ندي
س /اذكر أه ّ شرراء رثاء املدن واملمالك؟  -1ابن ُخفاجة األندلسّ  -2أبو اليقاء ُّ
الر .
س /اذكر مناذج من شرر رثاء املدن؟
 -1املقري يف رثاء مدينة بليطلة -2 .ابن خفاجة يف رثاء مدينة بلنسية -3 .أبو اليقاء الرندي يف رثاء األندلس ,اليت ُّ
تعد من أروع ما جادت به قرحية شاعر أندلسّ.
ِ
س /ما القيمة الفنية لقصيدة أب البقاء الرندي؟ أن الشاعر ,يتحدث بلسان كل األندلسيني ,ويشعر مبشاعرهم ,فهو مل يرث مدينة بعينها ,بل يرثّ األندلس كلها.
احملل األو  ,ومهم املسلمني يف سائر أقطارهم.
العرب يف ِّ
س /ما املقصود بشرر اسإلتغاثة واسإلتنجاد؟ هو يقو م على استنهاض عزائم ملوك املغرب .
س /وضح عوامل وألباب شرر االلتغاثة وااللتنجاد؟ كانوا يشاهدون تساقط قواعدهم ومدائنهم يف يد اإلسيان ,وحمو معاملها اإلسالمية ,وبرد أهلها منها.
س/بيّن موقف ملوك املسلمني عامّة ,وملوك املغرب الررب خاصّة ,من التغاثة املسلمني  ي األندلس؟
كان يُستجاب لصرخيهم حيناً ,وت.صم اآلذان عنه أحياناً......لأللباب اآلتية. -1 :إما النشغا امللوك بأحداث بالدهم ومهومها -2.إما ليأسهم من أهل األندلس.
س /اذكر أه ّ شرراء األلتغاثة واسإلتنجاد؟ ابن اآلبار القضاعّ ,أبو عمر بن املرابط.
س /اذكر مناذج من شرر اسإلتغاثة واسإلتنجاد؟
 -1ابن األبار القضاعّ يف استنجاده بسلطان تونس (أب زكريا بن أب حفص) -2 .أبو عمر بن املرابط على لسان سيده بن األمحر خيابب هبا السلطان يعقوب املريين.
 -3ظهور النفس الديين.
 -2امليل إىل العيارات املؤثرة يف السامع.
 -1حرارة العابفة.
س /ما السمات الفنية للشرر السيال ؟
س /ملاذا ظهر النفَسّ الديين  ي الشرر السيال ؟ هبدف املزيد من التأثري واالستمالة.
 -2شعر املرأة.
س /بني اجتاهات الشرر والتفاعل االجتماع  ي األندلس؟  -1مشاركة النصارى مناسياهتم.
س /وضح مرامل برض مظاهر تفاعل مسلم األندلس مع النصارى؟ مشاركة العرب املسلمني النصارى أعيادهم ومناسياهتم.
 -3الفصح.
 -2العنصرة.
س /عدد أه األعياد اليت شارك فيها املسلمون النصارى منالباته ؟  -1النريوز.
س/ما لبب مشاركة مسلم األندلس للنصارى مبنالباته وأعياده ؟ بسيب امتزاج العرب بغريهم من األجناس والديانات يف األندلس
س /عمام يدل تفاعل املسلمني مع غريه من األجناس والديانات  ي األندلس؟ يد ذلك على مدى التسامح والتفاهم الذي كان سائد يف األندلس.
س /ما الطبقات اليت شاركت النصارى احتفاالته ؟ مشلت خمتلف بيقات األندلس من :العامة ,واحلكا م ,واألدباء ,والشعراء.
س /اذكر أه الشرراء الذين تفاعلوا مع األقوام األخرى؟ الفقيه أبو موسى عيسى بن عيد املنعم وغريهم من الشعراء الذين مل تصل أشعارهم بسيب الضياع.
س /ما املرامل أو املمامح اليت ظهرت  ي مشاركة املسلمني للنصارى  ي منالباته ؟
 -1كانت ميني.ة على نظرة االحرتا م الذي للسيد املسيح -2 .ظهر التفاعل احلضاري بني مسلمني األندلس وغريهم يف موضوعات األدب األندلسّ (شعراً ونثراً)
س /وضّح عوامل ظهور شرر املرأة األندلسية ومشاركتها  ي احلياة األدبية؟
 -3تولت املرأة يف األندلس مناصب خمتلفة ,مثل :والدة بنت املستكفّ.
 -1مارست املرأة قدراً من احلرية -2 .كانت ذات نفوذ سياسّ واسع.
حسانة التميمية.
س /أذكر أه الشاعرات األندلسييات اجمليدات؟  -1والدة بنت املستكفّ.
. -2
س/ملاذا كان يشار إىل والدة بنت املستمكف  ي ذلك الوقت؟ ألاهنا كانت شاعرة أندلسية جميدة ,وكانت ختالط الشعراء يف زمااهنا وتساجلهم ,بل تنافسهم.
س /اذكر مناذج من شرر املرأة األندلسية (التفاعل اسإجتماع )؟
 -1حسانة التميمية ,وقد جلأت حسانة بنت أب احلسني التميمية حني مات والدها إىل (احلكم) أمري االندلس ,فقالت هذه األبيات ,فلما وقف (احلكم) على شعرها
فجهزها مجهاز حسن.
استحسنه ,وأمر هلا بإجراء راتب ,وكتب إىل عامله يف اليرية .
 -2والدة بنت اخلليفة املستكفّ يف رسالة البن زيدون .فقد لكان لوالدة بنت املستكفّ جارية سوداء بديعة الشعر ,فظهر لوالدة أن إبن زيدون ما إىل هذه اجلارية.
س /عرف املوشح؟ هو كال م منظو م على وزن خمصوص.
س /بني أقسام املوشح؟ يتألف من ستة أقفا ومخسة أبيات ويقا له (التا م) ,ويف األقل من مخسة أقفا ومخسة أبيات ويقا له (األقرع).
 -2املوشح األقرع :ما ابتدئ فيه باألبيات.
س /فرق بني املوشح التام واملوشح األقرع؟  -1املوشح التا م :هو ما ابتدئ فيه باألقفا .
س /بني لبب تسمية املوشحات بهذا االل ؟ اشتقت من (الوشاح) ,وهو ثوب مرصع ومزخرف ,وترتديه املرأة وتزيناً ,وقد مسيت باملوشحات ملا فيها من زخرفة.
س /بني لبب ظهور املوشحات ونشأتها؟ ضاقت احلياة العياسية يف بغداد بنظا م القصيدة  ,وحاولت التحرر من قيودها لتجاري الييئة احلضارية اجلديدة.
س/عرف بمكل مما يأت :
املخمسات :وهو أن يؤيت خبمسة أقسا م من وزن وقافية ,مث خبمسة آخرى من وزن وقافية أخرى إىل أخر القصيدة.
املزدوجات :وهو أن يأتى بشطرين من قافية ,مث بآخرين من قافية أخرى.
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س /ما ه الروامل اليت أدت إىل ظهور املوشحات  ي األندلس؟
 -1تطور فين املوسيقا والغناء يف األندلس ,بعد التجديد الذي أحدثه (الزرياب) وتالميذه يف هذا اجملا وهو أكرب موسيقيّ األندلس ,أخذ الغناء عن إسحاق املوصلّ ,وزاد
 -3التنوع الييئّ ,ومجا الطييعية األندلسية.
وتراً خامساً على أوتار العود -2 .جو احلرية والرتف.
س /أذكر أشهر شرراء املوشح  ي األندلس؟  -لسان الدين بن اخلطيب - .األعمى التطيلّ -.حيىي بن بقّ - .ابن زهر اإلشييلّ - .ابن سهل اإلشييلّ.
س /بني أجزاء املوشح ,وعرِّف بمكل جزء منها؟
تسمى األغصان.
ويكون عادة من شطرين أو أربعة .
( )1المطلع :هو القسم األو من املو .شحْ ,
(السمط).
ويتكون الدور من جمموعة أقسا م .
( )2الدَّور :هو جمموعة األبيات اليت تلّ املطلع. ,
يسمى كل منها .
ِ
السمط:هو كل شطر من أشطر الدور ,وقد يتألف من فقرة واحدة أو من فقرتني ,ويتكرر بالعدد نفسه يف بنية املوشح ,على أن ال يقل عددها عن ثالثة.
(ّ )3
( )4ال ُق ْفل :هو ما يلّ الدور مياشرة ,وهو شييه باملطلع يف املوشح التا م من حيث القوايف وعدد األغصان.
( )5البيت:

وهو يف املوشح ُغريه يف القصيدة ,إذ يتكون يف املوشح من الدور مضافاً إليه ال ُق ْفل الذي يليه.

صن:وهو كل شطر من أشطر املطلع أو القفل أو اخلرجة ,وتتساوى يف عددها وترتييها ,وأقل.ها اثنان.
( )6الغُ ْ

( )7الخرجة:هّ آخر قُفل يف املوشح.
س /بني أنواع اخلرجة  ي املوشح ؟ وعرِّف بمكل نوع؟
 -1خرجة معربة :وهّ فصيحة اللفظ بعيدة عن العامية -2 .خرجة زجلية :وهّ عامية أو أعجمية األلفاظ وهّ املفضلة املستحسنة.
س /ما أهمية إدراك ما  ي بناء املوشح من ممامح؟
 -3اخلفة والرشاقة اإليقاعية ,لتناسب الغناء وتنسجم مع أحلانه.
 -1التجديد يف شكل القصيدة العربية املعروفة -2 .التنوع يف األوزان املوسيقية.
منوذج تطبيق ألجزاء املوشح
هذا الموشح البن زهر اإلشبيلي ،يقول:
قد دعوناك وإ ْن لم تسمع

الساقي إليك المشتكى
أيها ّ
ٍ
ت في غُّرته (سمط)
ونديم ه ْم ُ
الراح من راحته (سمط)
وشربْ ٌ
ت ّ

من س ْكرته (سمط)
كلّما استي َق َ
ظ ْ
وسقاني أربعاً في أربع
الز َّق إليه واتّكا
ب ِّ
َج َذ َ

س /12بني أه موضوعات املوشح.
 -1الغزل :ومن أشهر شعرائه (ابن زهر).

(غصن)

 -2الوصف :وأشهر شعرائه (أبو جعفر بن سعيد).

(غصن)

( مطلع)
( دور)

( بيت)

( قفل)

نابّ).
 -3المديح :ومن شعرائه (حيىي بن
.
الصرييف الغر .

عرب)
الرثاء :ومن شعرائه (ابن حزمون).
ّ -5
ّ -4
التصوف :ومن شعرائه (ابن .
س 13/ملاذا يردّ موضوع الغزل من املوضوعات الرئيسة  ي املوشحات؟ ألن املوشحات نشأت يف خدمة الغناء ,مث ارتيط الغز باخلمر حبيث صارا موضوعاً واحداً.
س /14بني السمات الفنية للموشح؟
 -1من حيث (الشمكل) :ثورة على الينية التقليدية للقصيدة العربية اليت تلتز م وحدة الوزن والقافية.
 -2من حيث (اللغة) -1 :تتفاوت اللغة بني الفصاحة والتزا م قواعد اللغة ,أو الركاكة والضعف -2 .الغاية الغنائية للموشح مع روح العامة قادت الوشاحني يف كثري من
األحيان إىل التساهل اللغوي -3.عمد كثري من الوشاحني إىل استخدا م بعض األلفاظ العامية أو األعجمية خاصة يف (اخلرجة).
 -3من حيث (األللوب) :مالت األساليب حنو الصنعة من جناس وبياق وتورية.
 -4من حيث (املران واألفمكار) :اتسمت املعاين واألفكار باليسابة والتكرار ملعاين تقليدية مألوفة دون جتديد أو إبداع.
 -5من حيث (التصوير الشرري) :اعتمدت يف التصوير الشعري على اجلانب اليياين املستمد من الطييعة يف جما التشابيه واالستعارات.
 -6من حيث (املوليقا الشررية) :حظيت املوسيقا الشعرية باهتما م كيري ميعثه حرص الشاعر على تنويع النغم واألوزان.
 -2لتكون أقرب إىل روح العامة.
 -1بسيب الغاية الغنائية
س 15/وضح لبب التساهل اللغوي  ي املوشحات؟
س 16/ملاذا جاءت املوليقا الشررية اليت تناولت الغزل ووصف الطبيرة أكثر انسجاماً من املوشحات اليت تناولت أغراضاً أخرى؟
ألن هذه املوضوعات تتناسب أكثر مع غاية املوشح اليت متيل إىل الطرب والغناء واملرح.
س /ملاذا حظيت املوليقا الشررية  ي املوشحات باهتمام كبري من خمال تنويع النغ واألوزان ,وترداد القوا ي وحروف الرويّ؟
بسيب حرص الشاعر على حتقيق إيقاع رشيق يتناسب مع اللحن والغناء الذي ًوضعت املوشحات ألجله.
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الوحدة الثانية من قضايا النثر األندلسي
س/بني أه الرلائل  ي الرصر األندلس  ,وعرف كماً منها؟
 -1الرلائل الديوانيةة :هيّ تليك املراسيالت الرمسيية الييت جيرت بيني اليوالة وقيادهتم ,و تشيتمل عليى توجيهيات إداريية ,وأوامير سياسيية أو عسيكرية مثيل :كتيب امليايعية ,وكتيب
التولية ,وعقود األمان ,وكتب الصلح والتوقيعات األدبية.
س /ما السمات واخلصائص الفنية الرامة للرلائل الديوانية؟
 -2كان أصحاب التوقيعات هم املشهود هلم باليالغة -3 .جودة اخلط وهو أمر مشرتك بني ال ُكت.اب,
 -1اإلجياز والقصد يف التعيري وإيثار املعىن.
س /على من يُطلق لفظ المكاتب  ي األندلس؟
 -1كاتب الرسائل :وله مكانة مرموقة عند أهل األندلس ,وأشرف أمسائه (الكاتب).
سمى (الكاتب اخلاص).
 -2كاتب الزمام :وهو املسؤو عن شؤون اخلراج .كما كان لكل أمري كاتب يُ َّ
س /اذكر مناذج من الرلائل الديوانية؟
أ -أقد م مناذج الرسائل الديوانية ما أماله عيد الرمحن األو إىل سليمان بن األعراب.
ب -كتب أمية بن زيد كاتب عيد الرمحن بن هشا م إىل بعض عماله.

ج -كتب احلكم املستنصر إىل املشاور أب إبراهيم.
 -2الرلائل اسإخوانية:
الترريف :هّ الرسائل اليت تصور جانياً من العالقات االجتماعية بني األدباء .وهّ اليت يتيادهلا األصدقاء واإلخوان يف موضوعات املعاتية والشوق ,واحتلت مساحة كيرية يف
الشعر والنثر بني األدباء.
موضوعها :تكثر فيها املعاتية بني اإلخوان واألصدقاء أو شوق بعضهم بعض.
أمثلة :رسالة لسان الدين اخلطيب إىل ابن خلدون ( /الرسالة اجلدية) اليت كتيها إبن زيدون البن جهور (األمري الذي سجنه).
أطراف الرلالة :تكون بني اإلخوان واألصدقاء.
السمات الفنية للرلائل اسإخوانية :الدخو يف املوضوع مياشرة.
س /ما السمات الفنية لرلالة ابن زيدون (الرلالة اجلدية) عندما كان  ي السجن البن جهور (األمري الذي لجنه) ؟
 -2استخد م براعة فنية يف ضرب األمثا لفوات اآلما  ,ووقوع ما ال يكون يف احلسيان.
 -1افتتح رسالته باالستعطاف ,مث قد م اعتذاره البن جهور
 -3الرلائل األدبية (التأليفية) :هّ الكتابة األدبية ويعىن هبا تأليف الكتب األدبية....أشهر أنواعها:
أ /المكتابة التارخيية :كان األسلوب عند األندلسيني يطيع بالطابع األدب؛ هلا دور كيري يف حفظ تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية يف بالد األندلس,
 -2لسان الدين اخلطيب صاحب كتاب (اإلحابة يف أخيار غرنابة).
أشهر كتاب (المكتابة التارخيية) -1 .أبو مروان بن حيان صاحب كتاب (املقتيس).
ب /المكتابة األدبية :يقصد هبا تأليف الكتب األدبية ,وهو ما كان يعرف عند املشارقة بالرسائل .مثل :رسائل اجلاحظ (رسالة الغفران).
أشهر من ألفوا  ي المكتابة األدبية  ي األندلس:
 -1ابن شهيد :صاحب كتاب (التوابع والزوابع) -2 .ابن حز م :صاحب كتاب (بوق احلمامة) -3 .ابن بفيل :صاحب كتاب (حّ بن يقظان).
س /ما أه الرلائل األدبية  ي الرصر األندلس ؟

أ  -رسالة التوابع والزوابع ألبي عامر بن شهيد.

أ -موضوع الرلالة :هّ قصة خيالية حيكّ فيها ابن شهيد رحلة يف عامل اجلن.
ب -هدف المكاتب من الرلالة :هو  -1عرض بعض آرائه يف األدب واللغة -2 ,مناذج من شعره ونثره -3 ,نقد خصومه والدفاع عن فنه.
ج -السمات الفنية اليت ميزت أللوب المكاتب -1 :بث روح الفكاهة ,وإيراد الطرائف والدعابات -2 .التشويق واتساع اخليا  -3 .كثرياً ما استخد م أسلوب احلوار.
د -لبب تسمية الرلالة بهذا االل :
ألنه جعل مسرحها عامل اجلن ,واختذ كل أبطاهلا -يف ما عداه -من الشيابني.
فالتوابع :مجع تابع أو تابعة ,وهو اجلن أو اجلنية ,يكونان مع اإلنسان يتيعانه حيث ذهب .والزوابع :مجع زوبعة ,وهو اسم شيطان أو رئيس للجن.
الةة ة تةةةةابع ابةةةةن الشةةةةهيد :زه ييري ب يين من ييري

هـــــاملآخةةةةذ الةةةةيت أىخاةةةةذت علةةةةى ابةةةةن الشةةةةهيد :أخ ييذ (تابع يية اجل يياحظ) علي ييه كلف ييه بالس ييجع
و -أبرز الشرراء الذين التقى به ابن شهيد:
 -1صاحب امرئ القييس -2 .وصياحب برفية -3 .وصياحب قييس بين اخلطييم مين اجلياهليني -4 .وصياحب أب متيا م -5 .وصياحب اليحيرتي -6 .وصياحب أب نيواس.
 -7وصاحب أب الطيب من اإلسالميني.
وتابعة عيد احلميد.
* أبرز المكتاب هما :تابعة اجلاحظ ,
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ب  -طوق احلمامة البن حزم الظاهري.
أ -من مؤلف كتاب (طوق احلمامة)؟ هو :ابن حز م الظاهري ,وعرف باملذهب الظاهري.
ب -ما موضوع المكتاب ؟ -هو كتاب يف هيئة رسالة يف صفة احلب ومعانيه وأسيابه وأعراضه ,وما يقع فيه وله على سييل احلقيقة.
ج -ما لبب تأليف الرلالة /أو /ملاذا اعتربت مثا ًال للرلائل التأليفية؟ جاءت رداً على سائل بعث إليه يسأله أن يصنف يف صفة احلب ومعانيه وأسيابه ,وأعراضه ,وما
د -بني كيفية بناء كتاب طوق احلمامة وأهميته؟
 يقع يف ثالثني باباً ,تتيع فيها احلب يف نشأته وتطوره ,ويتضمن الكتاب كذلك قطعاً من شعره قيد قاهليا يف مثيل التجربية أو الظياهرة الييت يسيوق عنهيا احليديث.كما ييورد بعيضمصطلحات الفلسفة واملنطق ,وبعض املصطلحات الفقهية أو الدينية.
السمات الفنية (البناء الفين) ألللوب ابن حزم  ي طوق احلمامة:
 -1اليسابة وعد م التكلف -2 .الدقة على احللية -3 .انعكاس الثقافة العقلية والدينية على أسلوبه ,فيعرض بعض مصطلحات الفلسفة واملصطلحات الفقهية والدينية.

ج – حي ابن يقظان البن طفيل.
املؤلف :أبو بكر حممد بن بفيل ,ولد يف غرنابة ,كان مهتماً بالطب ,والشعر ,والفلسفة ,والرياضيات ,والفلك.
اهلدف من تأليف القصة :معرفة اهلل بالفطرة ,وتربية اليصرية.
أبرز السمات الفنية اليت ميزت قصة ح بن يقضان:
التحليل الفين الدقيق ,وبسط املقدمات,ومجا عرضها ,وحسن صياغتها ,والنتيجة املنطقية ,والرؤيا الفلسفية الواضحة ,والنزعة االدبية واليت متثلت يف - :حسن السيك- .
مجا الصياغة - ,روعة األسلوب- ,فنية العرض والتحلّ.
س /ماذا ضمن ابن طفيل قصة ح ابن يقظان؟ ضمنها ما لديه من ثقافات ومعارف خمتلفة فهو فيلسوف ومتصوف وبييب وفلكّ وأديب.
س /بني السمات الفنية ألللوب ابن طفيل  /أو ملاذا ترد قصة ح بن يقظان التحداث للون مميز  ي ميدان التأليف القصص ؟
كان يسوق أحداث القصة بأسلوب ميتاز :بسالمة السرد ,ورقة األلفاظ ,ومجا التصوير ,ووضوحها يف جما التجربة واالستقصاء.
س /علل /ترمجت رلالة (ح بن يقظان ) إىل لغات عدة من بينها اسإلجنليزية والفرنسية واسإيطالية؟
 ألاهنا حظيت بإعجاب املسلمني واهتمامهم ,ونالت تقدير األوروبيني وثناءهم.س /وضح املقصود باخلطابة؟  -هّ فن من الفنون النثرية اللسانية وهّ إلقاء الكال م املنثور مسجوعاً أو مرسالً الستمالة السامعني.
س /ما املوضوعات اليت دارت حوهلا اخلطابة  ي الرصور اآلتية:
 -1عصر الوالة والدولة األموية :كانت اخلطابة ضرورة ,فدارت يف حمورين :أ) الدينب) دوافع العصيية السياسية
 -2عهد امللوك والطوائف :سارت يف اجتاهني :أ) نضا األحزاب السياسية

ب) التنافس يف جما الثقافة بوجه عا م.

 -3بني عهدي املوحّدين واملرابطني :ظهر يف اخلطابة فكر جديد قائم على دعم سلطان املغاربة.
احلث على اجلهاد واستنهاض اهلمم السرتداد األرض السليية.
  -4ي عهد بين األمحر :كان .
س /ملاذا كانت اخلطابة  ي عصر الوالة والدولة األموية ضرورية؟ بسيب ظروف احلرب والنزاع القيلّ.
س /من ه أه مشاهري اخلطباء؟ القاضّ منذر بن سعيد ,الطربوشّ ,أبو عيد اهلل ,ابن أب اخلصا  ,القاضّ عياض ,أمحد بن احلسن الزيات ,لسان الدين بن اخلطيب.
س /وضح خصائص أللوب اخلطابة:
 منذ الفتح اسإلمام  -1 :مرتابطة الفكرة -2 .مصطيغة بالروح اإلسالمية -3 .حماكاة األسلوب القرآين واحلديث الشريف -4 .متضمنة احلكم واألمثا . -2تناولت كل ما له صلة باحلكم وأنظمة الدولة.
 بني القرنني اخلامس والسادس -1 :ارتقت منزلتها وعظمت رتيتها. -2انصرف بعض اخلطياء عن العلم ومرابع الثقافة.
  ي أواخر عهد األندلس باسإلمام -1 :فتور مهم اخلطياء.س /بني أثر انصراف اخلطباء  ي آخر عهد األندلس باسإلمام عن مظان الرل ومرابع الثقافة؟ -1فساد األذواق -2 .انطماس امللكات.
س /عرف الوصية ؟ هّ ما يوجهه إنسان إىل إنسان آخر ,صديق له أو قريب ,عند زواج أو سفر أو موت أو غري ذلك,
س /ما الفرق بني اخلطبة والوصية؟  -الوصية تعتمد على اإلقناع العقلّ ,أكثر من اعتمادها على اإلثارة العابفية ,وتصدر يف األعم األغلب من والد لولده.
س /بني وجه الشبه بني اخلطبة والوصية؟  -يف اهلدف واملقصد.
األعم األغلب من والد لولده ,أو من قريب ألهله وخاصته.
س /وضّح القصد من الوصية؟ القصد من الوصية النصح والتوجيه والتعليم واإلرشاد ,وتصدريف .
س /ما السمات الفنية للوصية؟ مساهتا الفنية :في.اضة باإلشفاق واحلب والعطف. ,ثرة باحلب واملودة واإلخالص.
س /اذكر مثال على الوصية؟ وصية املنصور بن أب عامر إىل ولده عيد امللك يودعه ويقيض على يده ,مث ييني له وجوه إنفاق املا وحيذره من اإلسراف أو اليخل ,مث يوجهه
عد م االستعجا يف إصدار احلكم ,مث حيثه على تطييق الشريعة اإلسالمية بالكتاب والسنة املطهرة.
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الوحدة الثالثة /من قضايا الشعر يف العصرين (األيوبي واململوكي)

س /بني لبب تررض بماد الشام ومصر  ي القرنني السادس والسابع اهلجريني إىل غزو صلييبّ التيطان ّ؟ دوافعه ديني.ة واقتصادية وسياسية.
فسموه (غزو الفرنج أو الفرجنة).
س /ماذا أطلق املؤرخون األوروبيون والررب على هذا الغزو؟ أبلق املؤرخون األوروبيون اسم (الغزو
الصلييب) ,أما املؤرخون العرب .
.
س /ما أبرز اسإمارات اليت أقامها الصليبيون برد التيمائه على مصر وبماد الشام؟  -إمارة إنطاكيا - ,إمارة الرها - ,إمارة بيت املقدس.
س /ملاذا كانت املهمة لهلة أمام الصليبيني من االلتيماء على أجزاء والرة من البماد ؟ بسيب تفرق كلمة القادة احملليني -2 .بسيب اختالف غاياهتم وتضارهبا.
حالة الهزائم التي مني بها المسلمون توارت بعد أن قيّض هللا لإلسالم قادةً من أمثال :عماد الدين زنكي ,وابنه نور الدين ,وصالح الدين
األيوبي ......الذين )1( :استطاعوا الوقوف في وجه الم ّد الصليب ّي )2( ,واسترداد ما احت ّل من بالد اإلسالم ,مجسّدين صوراً معبرة من
ّ
البطولة والفداء.
س /ما الدور الذي قام به عماد الدين زنمك  ي اجلهاد؟  -1تزعم حركة اجلهاد يف بالد الشا م -2 .محل على عاتقه تنظيم قوى اليالد ملقاومة الصليييني.
س /من القائد الذي وجد فيه املسلمون (الرمز) حلماية اسإلمام ؟ عماد الدين زنكّ
 -ابن قسيم احلموي.

– ابن القيسراين.

– الطرابلسّ.

س /اذكر أبرز الشرراء الذين ظهروا  ي ظل عماد الدين زنمك ؟
س /بني السمات اليت متيزت بها فرتة الناصر صماح الدين األيوب ؟
أ .تقلصت يف عهده حدود املمالك الصلييية .ب .حتققت يف عهده إجنازات عظيمة .وكان من أعظم انتصاراته انتصاره يف معركة (حطني) سنة (583هي).
ج -اصطيغ الشعر فيها مبشاعر التفوق والغلية .د -بروز عدد من الشعراء الذين شاركوا يف ختليد هذه االنتصارات.
س /اذكر أبرز الشرراء الذين برزوا  ي فرتة صماح الدين وشاركوا  ي ختليد انتصاراته؟
 عماد الدين األصفهاين – .أسامة بن منقذ – .فتيان الشاغوري - .الرشيد النابلسّ –.عيد املنعم اجللياين –.ابن الساعايت -.ابن سناء امللك.س /بني أثر انتصار صماح الدين األيوب  ي مرركة حطني؟
 -1حترير بيت املقدس –2 .استثارة قرائح الشعراء ودفعهم إىل التعيري عن أصداء هذه الفتوح يف الوجدان .مثل قصيدة عماد الدين األصفهان يف اإلشادة مبا أجنزه صالح
الدين األيوب .وقصيدة الرشيد النابلس يف تصوير النصر الكيري الذي حققه صالح الدين ,يف فتح بيت املقدس ,وما تركه من أصداء بيية يف عيون املسلمني الذين قرت
عيواهنم بعد أن با احتال بيت املقدس.
حرر عكا آخر معاقل الصليييني يف بالد
س /اذكر أه مناذج الشرراء  ي عهد املماليك؟ قصيدة شهاب الدين محمود الحلبي ميدح األشرف خليل بن قالوون عندما .
الشا م سنة (690هي)ُ ,منهياً بذلك الوجود الصلييب الذي دا م يف ديار اإلسال م فرتة قاربت القرنني من الزمان ,وقد تأثر يف هذه األبيات بقصيدة أب متا م يف فتح عمورية.

مغويل قيل أن تنتهّ فرتة احلروب الصلييية بقليل.
س /متى تررضت بماد املسلمني لغزو مغول ّ؟ تعرضت بالد املسلمني لغزو .
س /بني نتائج الغزو املغول على بماد اسإلمام؟
إسقاط اخلالفة العياسية - .تدمري اإلنسان والفكر معاً - .إزهاق الكثري من األرواح - .إحراق الكتب واملكتيات وإلقاء آالف الكتب يف اهنر دجلة.
 -3مدينة دمشق.
 -2مدينة حلب.
س /إىل أين امتدَّ هذا الغزو؟  -1مدينة بغداد وأسقط اخلالفة العياسية.
س /ما ال أول مدينة امتد إليها الغزو املغول برد بغداد ؟ مدينة حلب.
س /ما ه أبرز االنتصارات اليت حققها املسلمون على املغول؟
 -1انتصارهم يف معركة (عني جالوت) ,وهّ معركة حامسة ,وكان هذا االنتصار من أعظم انتصارات املسلمني ,بقيادة السلطان اململوكّ (قطز).
 -3انتصار الظاهر بيربس على فرقة من جيش املغو يف (موقعة الفرات).
 -2انتصارهم يف موقعة (محص).
 -4االنتصار الذي حققته جيوش املسلمني بقيادة (سيف الدين قالوون).
س /بني أثر انتصارات املسلمني على املغول؟  -تعزيز ثقة املسلمني بأنفسهم.
س /ما أصداء (املرارك واالنتصارات)  ي الشرر الررب ؟
عرب الشعراء عما حلق باملسلمني من شدائد وحمن -2 .أشاد الشعراء باالنتصارات اليت حققها أبطا املسلمني من أمثا  :السلطان قطز ,والظاهر بيربس.
. -1
س /اذكر مناذج من الشرر  ي هذه فرتة الغزو املغول ؟
 -1قصيدة شهاب الدين حممود احلليب يف مدح الظاهر بيربس .مبناسية انتصاره على املغو يف موقعة الفرات.
 -2قصيدة شهاب الدين العزازي يف التعريض هبزائم املغو ويظهر تأثره مبعلقة (عمرو بن أ م كلثو م) وذلك من خال  :أخذه بعضاً من معانيها وألفاظها ,والوزن والقافية.
س /اذكر أه مضامني الشرر  ي مواجهة الغزو املغول ؟
تنوعت مضامني الشعر يف مواجهة الغزو املغويل ,وكان (رثاء املدن) من املوضوعات املتكررة اليت برقها الشعراء حىت ش .كل ظاهرة تسرتعّ االنتياه ,ويد ذلك على:
 -1كثرة ما ُمنيت به املدن اإلسالمية من صنوف األذى والعدوان -2 .التزا م الشعر وتفاعله مع األحداث اخلطرية اليت تعرضت هلا األمة.
س /اذكر مثال على رثاء املدن؟ قصيدة ليهاء الدين الغزويل يف رثاء دمشق ,بعد أن عاث هبا جيوش تيمورلنك فساداً ,وأوقع بسكااهنا أش .د اليالء.
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س /ما السمات الفنية لشرر اجلهاد؟
 .1تأثر الشعر يف هذه املرحلة بشعر احلماسة يف عصور اسالمية سابقة ,ومن أمثلة هذا التأثر:
أ /تأثره بشعر أب متا م يف حروب الدولة العياسية مع الرو م .ب /تأثره بشعر أب الطيب املتنيب الذي نظمه يف حروب سيف الدولة احلمداين مع الرو م.
 . 2برزت يف هذا الشعر النزعة اإلسالمية املتمثلة بالتأثر بالقرآن واحلديث النيوي الشريف وأحداث التاريخ اإلسالمّ وأعالمه اليارزين.
 .3اجته شعراء اجلهاد إىل اليديع.
س /اذكر أه الشرراء اسإلماميني السابقني الذي تأثر به شرراء اجلهاد  ي مرحلة الغزو املغول ؟  -أب متا م – .أب الطيب املتنيب – .سيف الدولة احلمداين.
س /ما ال القصيدة اليت تأثر بها عدد من شرراء اجلهاد  ي ظل الغزو املغول ؟ -فتح عمورية.
س  /عرف الشرر االجتماع  ي الرصرين األيوب واململوك ؟  -هو الشعر الذي اقرتب من حياة الناس وعرب عن كثري من الشؤون املتصلة بواقعهم ومعيشتهم اليومية.
س /بني مسات الشرر االجتماع  ي الرصرين األيوب واململوك ؟
 .1اتسا م هذا الشعر باجلدة واحليوية.2 .جاء على شكل مقطوعات قصرية .3 .ما إىل اللغة السهلة امليسورة.4 .ما إىل األسلوب الشعيب الذي المس ذوق العامة.
س /بني أثر اتصال الشرر االجتماع بالواقع على حنو ملموس  ي الرصرين األيوب واململوك ؟
 -1ساعدهم يف القدرة على التعيري عن أبناء بيقاهتم -2 .تصوير أوضاعهم املختلفة.
س /بني أه اجلوانب اليت تناوهلا الشرر االجتماع  ي الرصرين األيوب واململوك ؟  -1الشكوى واملعاناة -2 .النقد االجتماعّ -3املظاهر احلضارية والثقافية.
س /اذكر أه اجلوانب  ي الشمكوى واملراناة؟
تناو الشعراء جانياً من الواقع املعد م الذي كانوا يعيشونه ,وقد متثلت هذه اجلوانب بي -1 :تصوير منازهلم تصويراً ساخراً -2 .وصف أنفسهم وقسوة عيشهم.
ُ
أمثلة على ذلك  :قا إمساعيل بن حممد اإلسكندري (ابن مكنسة) يف وصف قيح منزله ,وقا ابن دانيا املوصلّ يف تصويره لتعاسة حاله ,اليت انعكست على تعاست
أوالده واليت متثلت يف سوء مظهره ورثاثة ثيابه ,وقا أبو احلسني اجلزار يف وصف فقره وحنس حظه ووصف جانب من مهومه اليت كان للشتاء مبتطلياته وأعيائه الثقيلة وكساد
سوق الشعر وسوء حا مهنة اجلزارة أثرها يف زيادة بؤسه وحرمانه.
س /اذكر أه اجلوانب  ي النقد االجتماع ؟ قا م الشعراء يف هذه الفرتة بانتقاد بعض مظاهر الفساد يف اجملتمع ,ومن هذه املظاهر:
 -1الرشوة عند املستخدمني وموظفّ الدواوين -2 .الوضع املرتدي للقضاء -3 .نقد األبياء.
القاضّ اجلليس.
املعري,
احمللّ,
س /اذكر أبرز شرراء النقد اسإجتماع ّ؟
اليوصريي ,أبو اجملد .
.
ابن مقدا م .
أمثلة على ذلك :
 -1قا ابن مقدا م احمللّ يف التعريض بأحد الكتاب مييناً استشراء الرشوة بني صفوفهم.
 -2وقا اليوصريي يف التعرض للمستخدمني وعد م نزاهتهم ,وبيان جوانب خمتلفة من تعدياهتم واحنرافاهتم.
 -3وقا أبو اجملد املعري يكشف حالة الشكوى والتذمر الذي وصل إليه القضاء يف بعض الفرتات ,ووصف ما آلت إليه أحوا الناس نتيجة ظلم القضاة.
 -4وقا القاضّ اجلليس يف نقد بعض األبياء يف قصورهم وقلة معرفتهم.
اذكر أه اجلوانب  ي املظاهر احلضارية والثقافية؟
شهدت بالد الشا م ومصر يف عصر الزنكيني واأليوبيني واملماليك تطورات حضارية ,إذ قاموا بإصالحات اقتصادية واجتماعية ,ومن ذلك:
 -2تصوير بعض املنشآت العمرانية كالقصور اليت أقيمت يف اليالد.
 -1كثرة األوقاف اليت كانت عوائدها تنفق على الناس.
 -4كثرة الرحالت يف بلب العلم.
 -3ازدهار احلركة الثقافية(كإنشاء املدارس).
أمثلة على ذلك :
 -1قا إمساعيل بن منقذ يف وصف مدينة دمشق اليت غدت مركزاً تتدفق إليه خريات بالد الشا م ويزخر حبياة اقتصادية نشطة.
 -2وقا فتيان الشاغوري يف وصف القصور اليت أنشأها امللك األيوب األجمد هبرا م شاه يف بعليك.
 -3وقا عرقلة الكليب يف وصف ازدهار احلركة الثقافية واإلشادة مجهود نور الدين زنكّ يف إنشاء املدارس ومنها املدرسة العادلية وما حققته من مكانة علمية.
 -4وقا ابن عساكر الدمشقّ يف اإلشادة بكثرة الرحالت يف بلب العلم واإلعجاب بالعلماء على الرغم من صعوبة التنقل واالرحتا يف ذلك الزمن.
– الشريف الرضّ.
 دعيل اخلزاعّ.اذكر أبرز شرراء املدائح النبوية  ي الرصور اسإلمامية السابقة؟  -حسان بن ثابت- .كعب بن زهري.
س /عدد الروامل اليت أدت إىل تطور شرر املديح؟
 .1عمق الشعور الديين يف النفوس  .2تعرض بعض اليلدان اإلسالمية للنكيات والكوارث الطييعية .3 .إحساس الناس بالتقصري يف حفظ الرتاث
 .4اليأس من القدرة على التغيري املطلوب.
س /بني أثر تررض برض البلدان اسإلمامية للنمكبات والمكوارث الطبيرية  ي الرصرين األيوب واململوك ؟  -تقوية العابفة الدينية لدى عدد كيري من الناس.
س /ل أبرز شرراء املديح النبوي  ي الرصرين األيوب واململوك ؟  -حممد بن سعيد اليوصريي – .ابن الساعايت - .شهاب الدين حممود احلليب –.مجا الدين
– ابن نياتة املصري.
 شرف الدين األنصاري.– فتيان الشاغوري.
الصرصري - .علّ بن حممد السخاوي.
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س /اذكر املوضوعات اليت تتحدث عنها قصيدة املديح النبوي  ي شخصية الرلول صلى اهلل عليه ولل وصفاته المكرمية؟
 -1الثناء على أخالق الرسو – صلى اهلل عليه وسلم – وتصوير ما تيوأ من مكانة سامية رفيعة.

 -2احلديث عن سرية الرسو – صلى اهلل عليه وسلم – ومعجزاتيه ونزو القرآن علييه وحادثيية اإلسراء واملعراج.
 -3التشوق إىل قرب الرسو واحلنني إىل الديار املقدسة
 -4احلديث عن الرحلة إىل أرض احلجاز ووصف معاناة مشاق السفر - .الشوق إىل أداء فريضة احلج وزيارة األماكن املقدسة.
 -5الرجاء وبلب الشفاعة واالستغاثة بالرسو – صلى اهلل عليه وسلم  -؛ ليكون له شفيعا يو م احلشر العظيم.
س /ما املران اليت يمكثر ذكرها  ي قصيدة املديح النبوي؟  -الرجاء والتوسل وبلب الشفاعة عن بريق النيب – صلى اهلل عليه وسلم .-
 .2الفوز مجنته ورضوانه.
س /ماذا تتضمن مران الرجاء والتولل  ي قصيدة املديح النبوي ؟  .1التضرع إىل اهلل عز وجل بالنجاة من عذاب النار.
س /ما الذي أدى إىل االهتمام بشرر املدائح النبوية  ي الرصرين األيوب واململوك ؟  -ظهور عدد من الدواوين الشعرية اليت اقتصر موضوعها على املديح النيوي.
س /اذكر أبرز املؤلفات اليت اقتصر موضوعها على احلديث على املديح النبوي  ي الرصرين األيوب واململوك ؟
 .1أهىن املنائح يف أسىن املدائح :شهاب الدين حممود احلليب .2 .منتخب اهلداية :ابن نياتة املصري .3 .بشرى اللييب بذكر احلييب :ابن سيد الناس اليعمري.
س /اذكر أشهر القصائد  ي مدح الرلول صلى اهلل عليه ولل ؟ قصيدة الربدة لليوصريي
س /اذكر الرناصر واملوضوعات اليت تناولتها قصيدة الربدة للبوصريي؟
حب الرسو ,
 .1املقدمة الغزلي.ة :قصد منها اليوصريي التعيري عن .
يوجه إليها جمموعةً من النصائحِّ ,
وحيذرها من االنقياد وراء الشهوات,
 .2احلديث عن النَّي ْفس :حيث ِّ
 .3احلديث عن فضائل الرسو – صلى اهلل عليه وسلم – ومكارمه ووالدته ونشأته ومعجزاته ونزو الوحّ عليه ,ويستفيض يف هذا,
التوسل إىل رسو اهلل – صلى اهلل عليه وسلم – وبلب املغفرة والعفو ,ويسأ اهلل أن حيقق رجاءه ,ويلطف به يف الدنيا واآلخرة.
 .4وخيتم قصيدته ب ُّ
س /اذكر أهمية بردة البوصريي؟ نالت شهرة واسعة –قا م بشرحها عدد كيري من الشعراء واألدباء.
س /اذكر أبرز الشرراء  ي القدي واحلديث والذين عارضوا بردة البوصريي؟
أ -قدميا :ابن جابر األندلسّ ,وصفّ الدين احللّ ,عيد الغين النابلسّ .ب -حديثا :عائشة الياعونية ,حممود سامّ اليارودي ,أمحد شوقّ.

س /ما املقصود بالتصوف ؟  -التصوف مذهب نشأ يف ظل اإلسال م ,وكانت بداياته األوىل تقرتب من مفهو م التدين والزهد؛ فقد استمد أصوله من القرآن الكرمي والسنة
النيوية الشريفة ,والتز م أتياعه حبدود الشرع ,وهو ما ميكن أن يسمى التصوف الديين.
س /ما املقصود بالتصوف الفلسف ؟ هو التصوف الذي تأثر أصحابه فيه مبؤثرات خمتلفة ؛ والذي نادى أصحابه بوحدة الوجود من أمثا عمر بن الفارض  ,وابن عرب.
– السنة النيوية الشريفة.
 القرآن الكرمي.س /حدد املصادر اليت التمد منها التصوف أصوله األوىل؟
س /بني مضمون ما جاء  ي كتاب إحياء علوم الدين للغزال ؟  -1احلديث عن الفرائض -2 .احلديث عن صفاء القلب -3 .احلديث عن صفات الكما الروحّ.
س /وضح رؤية أصحاب التصوف الفلسف ؟  -إن الوجود يف جوهره واحد - .العامل املختلف يف أشكاله ليس سوى مظاهر متعددة حلقيقة واحدة يف الوجود اإلهلّ.
س /ل أشهر شرراء التصوف  ي الرصرين األيوب واململوك ؟
 .1يف القرن الثالث اهلجري :ذي النون املصري ,واحلسني بن منصور احلالج .2 .يف القرن الرابع اهلجري :منصور بن إمساعيل املصري الضرير.
 .4يف القرن السادس اهلجري :السهروردي ,وعيد القادر اجليالين اليغدادي.
 .3يف القرن اخلامس اهلجري :عيد الكرمي القشريي.
 .5يف القرن السابع اهلجري :عمر بن الفارض ,وحمّ الدين بن عرب.
س /2حدد القرن اهلجري الذي بلغ فيه شرر التصوف ذروته؟  -القرن السابع اهلجري.
س /1بني أه موضوعات شرر التصوف  ي الرصرين األيوب واململوك ؟ .1الزهد .2 .احلب اإلهلّ .3 .احلنني والتشوق إىل الديار احلجازية .4 .االستغاثة واملناجاة.
س /بني السمات الفنية لشرر التصوف  ي الرصرين األيوب واململوك
ٍ
 -1التخدام الرمز :جلأ شعراء التصوف إىل استخدا م الرمز يف أشعارهم؛ ألاهنم اختذوا هذا األسلوب قناعاً يسرتون به ما رغيوا يف إخفائه من معان صوفية.
ٍ
معان روحية ,إذ جند وراء األلفاظ اليت يستخدمواهنا إشار ٍ
وقد استخد م شعراء الصوفية ألفاظ الغز احلسّ ,وألفاظ الشعر اخلمري للتعيري عن ٍ
ودالالت ورموزاً.
ات
.
.

عربوا هبا عن عاملهم ,وهّ ألفاظ مفهومة ملن عاش التجربة الصوفية ,وغريية ملن مل يعشها,
 -2املصطلحات الصوفية :فقد استخد م شعراء الصوفية مصطلحات خاصة هبم. ,
ومن هذه املصطلحات( :احلضور ,والقرب ,واليعد ,والرياضة ,واجملاهدة.)...
 -3الوحدة املوضوعية :فقد اقتصر شعراء الصوفية على موضوع واحد وهو (التجربة الصوفية).
 -4التأثر بالقرآن المكري  ,والسنة النبوية ,وعل المكمام ,والفلسفة.
 -5طول القصيدة :حيث جاءت قصائدهم بويلة ,ومن أمثلة ذلك قصيدة ابن الفارض (نظم السلوك) اليت يتجاوز عدد أبياهتا سيعمئة بيت ,ومطلعها:
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الوحدة الرابعة /من قضايا النثر يف العصرين (األيوبي واململوكي)
س /ما املقصود باملولوعات؟
(م ْعلَمة) .وهّ مصطلحات ذات داللة واحدة وتعين يف مفهومها العا م تلك املؤلفات الواسعة اليت تضم
يطلق على املوسوعات تسميات أخرى ,مثل (دائرة املعارف)َ ,
ألوفاً من املواد املعرفية مرتية ترتيياً هجائياً.
س /ما ه عوامل ظهور املولوعات  ي الرصرين األيوب واململوك ؟
 .1أثر الغزوين الصلييب واملغويل وما أحدثاه من خراب ودمار حلق املكتيات ودور العلم .2 .كثرة املدارس اليت أنشئت يف العصرين األيوب واململوكّ.
 .4هجرة كثري من علماء األقطار األخرى مثل :العراق واألندلس واهلند إىل مصر والشا م.
 .3تشجيع الدولة للعلم والعلماء.
س /اذكر أشهر الرلماء الوافدين إىل مصر وبماد الشام؟
 .1ابن الييطار املالكّ األندلسّ  /نزيل القاهرة (أشهر علماء العرب يف الصيدلة) .2 .ابن مالك الطائّ اجلياين  /نزيل دمشق (إما م النحو املشهور).
 .4ابن خلدون التونسّ  /الذي اختذ القاهرة داراً له (مؤسس علم االجتماع).
 .3ابن سعيد الغرنابّ  /نزيل القاهرة وحلب (املؤرخ األدب).
س /بني أه اجملاالت اليت احتاج إليها كىتَّاب املولوعات  ي الرصرين األيوب واململوك والتررف إليها؟ الفقه واألدب والسياسة واجلغرافية والتاريخ.
س /اذكر أشهر كتاب املولوعات  ي الرصرين األيوب واململوك ؟  -النويري – .ابن فضل اهلل العمري - .القلقشندي – .املقريزي - .صالح الدين الصفدي.
س /اذكر برض املصنفات  ي االجتاه املولوع  ي الرصر الربال ؟-كتاب احليوان  /للجاحظ - .األغاين /ألب الفرج األصفهاين - .رسائل إخوان الصفا.
س /اذكر أشهر املولوعات  ي الرصرين األيوب واململوك ؟
 -1نهاية األب  ي فنون األدب – لشهاب الدين النويريّ /تتناو جوانب معرفية خمتلفة ,وتُف ِرُد حديثاً خاصاً بتاريخ األمم.
 -2مسالك األبصار  ي ممالك األمصار – البن فضل اهلل الرمريّ الدمشق  /تتألف من قسمني :األو  :يتصل باألرض وجغرافيتها وبلدااهنا ,خاصة بلدان العامل
مر العصور.
العرب .والثاين :يتصل بسكااهنا غرباً وشرقاً ,وتراجم واسعة لعدد كيري من األدباء والعلماء على .
الفين الديواين ,ويش .كل الكتاب دائرة معارف,
 -3صُبْح األعشى  ي صناعة اسإنشاء – ألب الرباس ,أمحد بن عل القلقشنديّ /فيها تفصيالت دقيقة عن النثر .
ويقرن فيه مؤلفه الرتاث النثري القدمي بالرتاث املعاصر.
 -4لسان الررب – البن منظور ,مجال الدين حممد بن ممكرم /يُع .د من أضخم املوسوعات اللغوية ,ويشتمل على مادة ضخمة يف النحو ,والصرف ,والفقه,
واألدب ,وتفسري القرآن الكرمي ,وشرح احلديث الشريف.
 -5الوا ي بالوفيات – لصماح الدين الصفدي /يُع .د من أوسع كتب الرتاجم يف العصر اململوكّ.
س /ما املقصود بأدب الرحمات؟  -هو من أبرز فنون األدب العرب وأكثرها خصية ومتعة ملا يتميز به هذا األدب من حيوية يف األسلوب نتيجة امتزاجه بفنون أخرى.
س /بني اهتمامات المكتاب  ي أدب الرحمات؟  -1عادات الشعوب وامزجتها وافكارها -2 .جغرافية اليالد ومواقعها الدينية والسياحية وآثارها.
س /اذكر األلاليب اليت ينتهجها المكتاب  ي أدب الرحمات؟  -1ذكر القصص واحلكايات عن اآلخرين -2 .الرتمجة  -3املراوحة بني الرؤية املوضوعية ورؤيته الذاتية.
س /ألدب الرحمات فوائد مترددة ,اذكرها؟
يع .د هذا األدب مصدراً مهماً للمؤرخني واجلغرافيني ,وعلماء اآلثار واألديان وغريهم(,علل) وذلك ملا يتضمنه من معلومات عن تاريخ كثري من اليلدان واملدن
ومناخها وتوزيع السكان فيها.
وجغرافيتها ُ
-2رحلة ابن جيري -3رحلة ابن بطوبة.
س /ل ّ ثماثاً من رحمات الرصرين األيوب ّ واململوك ّ؟  -1رحلة عيد اللطيف اليغدادي
س /عرِّف برحلة عبد اللطيف البغدادي؟
 -2سجلها يف كتابه( :اإلفادة واالعتيار يف األمور املشاهدة واحلوادث املعاينة بأرض مصر) -3 .متثل رحلته
 -1كانت رحلته إىل مصر يف القرن السادس اهلجري.
تسجيل ليعض األحداث التارخيية.
وثيقة مهمة يف تصوير حالة مصر ,وذلك لأللباب التالية -1 :ألن فيها عرضاً وافياً لطييعتها -2 .فيها
ٌ
س /عرِّف برحلة ابن جبري؟
 كان هدف الرحلة يف األساس أداء مناسك احلج. تع .د رحلة ابن جيري من أبرز الرحالت يف القرن السادس اهلجري.ومر مبدن كثرية ,منها :اإلسكندرية ,القاهرة ,مكة ,املدينة ,بغداد ,دمشق ,حلب ,عكا.
 بدأ رحلته من غرنابة. , حظيت رحلة ابن جيري باهتما م عدد من الدارسني( ,علل) ألن رحلته تضمن.ت جوانب مهمة يف تاريخ العالقات بني املسلمني والصليييني. أبدى اهتماماًكيرياً بوصف األماكن الدينية ُ -عين بوصف املدن - .نقل صوراً دقيقة للمجتمعات اإلسالمية. -من األمور اليت حلظها (فيما يتعلق باألحوا االقتصادية يف بالد الشا م) أن احلروب الصلييية مل تعط.ل حركة التجارة بني املسلمني والفرنج.
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 قيمة رحلة ابن جبري:وصف تضاريس اليلدان واحلديث عن نشاط السكان.
توقف ابن جيري يف أثناء رحلته عند صالح الدين :فأشاد بإصالحاته وأعماله اجلليلة يف مصر والشا م ,بني عنايته بالتعليم وحفظ القرآن وإلغاء الضرائب اليت تؤخذ من
حجاج املغرب العرب ,أعجب بيطوالته وانتصاراته.
س /عرِّف برحلة ابن بطوطة؟
ابن بطوطة هو الرحالة األكثر شهرة بني الدارلني  ي الرتاث الررب اسإلمام  .وذلك لأللباب التالية:
-1ألن ابن بطوبة كان مسكوناً هباجس السفر الدائم.
-2استمرت رحلته مثانية وعشرون عاماً

(ال كتابه)( :حتفة النُّظ.ار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار)  -استغرقت رحلته ( )28عاماً - .كانت رحلته يف القرن الثامن اهلجري.
مشلت رحلته:
( )1اليالد اإلسالمية ,فخرب كثرياً من تضاريسها.
( )2باف يف شرق أوروبا ,والقسطنطينية ,وحوض اليحر األسود ,مث منابق القوقاز.
( )3وأخرياً رحلته اإلفريقية اليت اختذت مسارين :أوالً :السواحل الشرقية ,واالحندار حبراً إىل قيالة جزر القمر .وثانياً :الرحلة اخلتامية يف حياته إىل غرب القارة.
 -1حت .دث عن حركة اجملتمعات -2 .حت .دث عن تضاريس اليالد ومناخها وعمرااهنا وحالتها االقتصادية.
األمور اليت تناوهلا  ي رحلته:
ُ -3عين بتاريخ السالبني وحروهبم وانتصاراهتم وهزائمهم -4 .اهتم بالشعائر الدينية والطقوس والعادات والتقاليد -5 .اهتم بتصوير املرأة يف زينتها وأخالقها.
س /ملاذا تردّ رحلة ابن بطوطة مصدراً مهماً للمؤرخني واالجتماعيني واجلغرافيني  ي القرن الثامن اهلجري؟
ألن رحلته تناولت جوانب متعددة مثل :حركة اجملتمعات والتضاريس وتاريخ السالبني والشعائر الدينية.
س /إنّ رحلة ابن بطوطة تصلح أن تمكون مثاالً للتآلف البشري ,ومدوّنة كبرية تؤرّخ للرغبة الدائمة  ي البحث والترلّ .وضح ذلك؟
 -2إن رحلته مل تأخذ مساراً واحداً يف الوصف أو احلكم.
 -1ألنه كان قادراً على التعايش والتفاعل مع اجملتمعات األخرى.
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يعرض لك املادة كما حتب أن تراها

أمساء الكتب واألبيات الشعرية املطلوبة يف القضايا األدبية

 -1احلدائق :ابن فرج الحياني.
 -2البديع  ي فصل الربيع :حبيب العامري.
 -3تاريخ األدب األندلس عصر ليادة قرطبة :إحسان عباس.
  -4ي األدب األندلس  :جودة الركابي.
 -5نفح الطيب :المقري.
 -6املقتبس :ابو مروان بن حيان.
 -7اسإحاطة  ي أخبار غرناطة :لسان الدين بن الخطيب.
 -8الرقد الفريد :ابن عبد ربه.
 -9الزهرة :ابن داود الظاهري.
 -10رلالة التوابع والزوابع :البن شهيد.
 -11طوق احلمامة  ي األلفة واألالف :ابن حزم.
 -12ح بن يقظان :ابن طفيل.
 -13التوقيرات األندلسية :صالح جرار.
 -14األدب األندلس من الفتح إىل لقوط اخلمافة :احمد هيكل.
 -15روبنسون كروزو :دانيال ديفو.
 -16احلب الطيب :خوان رويث كاهن هيتا.
 -17طوق احلمامة :ابن حزم االندلسي.
 -18التأليف والتوحيد :رايموندو لوليو.
 -19رلالة التأمل :رايموندو لوليو.
 -20قصة املرراج  ي المكوميديا اسإهلية :للشاعر اإليطالي دانتي.
 -21تاريخ بماد الشام  ي عهد األتابمكة واأليوبيني :إحسان عباس.
 -22رثاء دمشق :بهاء الدين الغزولي.
 -23أهنى املنائح  ي ألنى املدائح :شهاب الدين محمود الحلبي.
 -24الشوقيات :احمد شوقي.
 -25املولوعة الشررية :احمد شوقي.
 -26احلنني والتشوق إىل المكربة :ابن عربي.
 -27إحياء علوم الدين :ابي حامد الغزالي.
 -28منتخب اهلداية :ابن نباتة المصري.
 -29بشرى اللبيب بذكر احلبيب :ابن سيد الناس اليعمري.
 -30احليوان :للجاحظ.
 -31األغان  :البي فرج االصفهاني.
 -32رلائل إخوان الصفا :إخوان الصفا.
 -33نهاية األرب  ي فنون األدب :شهاب الدين النويري.
 -34مسالك األبصار  ي ممالك األمصار :ابن فضل هللا العمري الدمشقي.
 -35صبح األعشا  ي صناعة اسإنشا :احمد بن علي القلقشندي.
 -36لسان الررب :ابن منظور ,جمال الدين محمد بن مكرم.
 -37الوا ي بالوفيات :صالح الدين الصفدي.
 -38اسإفادة واسإعتبار  ي األمور املشاهدة واحلوادث املراينة بأرض مصر :عبد
اللطيف البغدادي.
 -39حتفة النظار  ي غرائب األمصار وعجائب األلفار :ابن بطوطة ,ابو عبدهللا,
محمد بن عبد هللا.
 -40االعتبار :اسامة بن منقذ.
 -41النمكت الرصرية :عمارة اليمني.
 -42السرية املؤيدية :المؤيد في الدين داعي الدعاة.
 -43النوادر السلطانية واحملالن اليولفية :بهاء الدين بن شداد.
 -44املنام المكبري :الوهراني.
 -45رلالة الغفران :ابي العالء المعري.
 -46فن السرية الذاتية :اسامة بن منقذ.
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وصف الطبيعة

إن ذكرتةك بالزهةةراء مشتاقةا واألفق طلةق ومرأى األرض قةةد راقا
وللنسية اعتمال  ي أصائلةه كأنةةه رق لة فاعةتةةةةةل إشفاقةةةا.
كما شققت عةن اللبةةةات أطواقةا
والروض عةن مائه الفض مبتسة
جةال الندى فيةه حتى مال
نلهةةو مبا يستميةةل الرني من زهر
اعناقةةةا

الشعر السياسيّ

وللزمةةان مسةرات وأحةةةزان.
فجائةةةع الدهةةر أنةواع منوعةة
وما ملةا حةةةل باسإلةةمام للوان.
وللحوادث للةةوان يسهةةةلهةةةا
دهةةى اجلزيةةرة أمر ال عزاء لةةةه هوى لةةه أحةةةد وانهةةةةد ثهةةمان.
أصابهةةا الريةن فةة اسإلمام فارتةزأت حتى خلةت منةه أقطةار وبلدان

الشعر و التفاعل االجتماعيّ

منمك القاتةةل لةةة واملستبيةح.
يا بنةةة األصفةةةر أنةةت بذمةةة
وحمال ذاك فة دين املسيةةةح ؟
أمليةح هجةةةةر مةةةةن يهواكةةةةة
يا عليل الطرف من غري ضنةةى وإذا الحةةةظ قلبةةةةا فصةةحيةةةح.
كل ش ء برد ما أبصرتمك مةةةن صنوف احلسن  ي عيين قبيح.

الموشحات

أهوى ب منك أم مل
يا شقيق الروح من جسدي
ضرت بني الرذل والرذل
وأنا وحدي على خبةةل
ما أرى قليب مبحتةةمةل
وهو ال خص وال حمك
ما يريد البني مةةةةن خلدي

شعر الجهاد

صافحت يا ابن عماد الديةن ذروتها براحةة للمساع دونها ترب.
مةا زال جدك يبنة كةةل شاهقة حتى ابتنى قبةةة أوتادهةةا الشهةب.
هلل عزمك مةا أمضةةى وهمك مةا أفضى اتساعةا مبا ضاقت به احلقب
يا لاهدالطرف واألجفةان هاجرةة وثابت القلب واألحشةاء تضطةرب

الشعر االجتماعي
أصبحت فة أمري وال أشمكو لغيةةةةر اهلل حائةةةر.
ء بأمةةةةره ولمكة أكالةةر.
ولمك يذكرن الشتةةةةةا
د لبيره والشرةةر بائةةةةر.
واللح يقبح أن أعةةو
زارا وال أصبحت شاعر.
يا ليتين ال كنت جةةةز

المدائح النبويّة

وامدح إذا رمت إدراك النجاة غدا وأخلص القةول فاسإخةماص مقبول
خري األنام رلول اهلل مةةةن نزلت عليه طه و يالني و تنزيةةةل
يغشةاه عنةةد نزول الوح جربيةل
وكان يأتيه بالوحةةةةة املنزل إذ
فيهةا ملةن شةةك إرغةةام وتذليةةل
وخصه اهلل باسإلراء مرجزة

التصوّف

يا ذا اجلةةةمال وذا اجلمةةال وذا المكرم يا منرمةا عةة األنةةام نةةةداه.
ومبةن لةه فضةل لديةك وجةاه.
اقبةةل توللنةةةةا بفضةةل حممةةةةد
واشدد عرى عبد الرحي برمحة إن احلةوادث قةد فصمةن عةراه
وقةةةةه الذي خيشةاه فة أخةراه.
وأنله فةة دنيةاه كةةةةل كرامةةة
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العالمة الكاملة

الدكتور  /عبادة عواد

س /ما احملور الذي ميثّله كل بيت من األبيات اآلتية يف شعر الطبيعة؟
إذا انتهى البيت بـــ  :أنـــواره  /دينــــــاره  /انره  /عتابه /هضابــــه /قبابه /حبابـه/
( الإجابة  :الوصف امجلايل)
جبنابـه /ســـراء /صنعاء /حصبــــــاء.
إذا انتهى البيت بـــ ( :راقــــا /اإشفاقــا /أطواقــا /أعناقـــا /رقراقــا /إارشاقـا/أحداقا/
(الإجابة  :الوصف الإنساين)
ضاقـا /خفاقـا /لقـى)
إذا انتهى البيت بـــ  :بغارب /العواقب /ذوائب /ابلعجائـــــب /اتئـــب/
راكــــــــــب /النوائب /اندب /الصواحب /أيــــــب) (الإجابة  :الوصف التأ ّميل )
إذا انتهى البيت بـــ ( :الفتح /جنـح /نفح /ربـــــح /البــــرح /بناج /نتـــاج/
الإدلج /داج /املناصــــل /القساطــل /السالســـل /متنهيا/يرضهيـا /منادهيـا /وادهيــا /راعهيا)
( الإجابة  :شعر الرصاع)
إذا انتهى البيت بـــ  :ثغـــــور /كبيــر/السديــــر /القديــــــــر /مصيـر /تنيـــــــر/
المـــور /النــار/اس تعبــــار /القــــدار /داير /.اإنســان /أزمـــــــان/شــأن /وس نان/
أحـــــــزان /سلوان /هثــالن /وبدلان ( الإجابة :راثء املدن و املامليك)
إذا انتهى البيت بـــ  :درسا /ملمتسـا /تعسا /النفسا /مبتســـم /أنسـا  /جرسا/
درسا /منجد /مسرتشد  /تسعــــد /واغتـد /محمــد ( الإجابة  :الاس تغاثة و الاستنجاد)
إذا انتهى البيت بـــ  :ادلمي /حكــــم /المـــم /العدم /تتخيــــر /يمثـــر /ابملشتـري)
(شعر املرأة الندلس ية)

س :ما املوضوع الذي ميثله كل مما يأتي من موضوعات املوشح ؟
 -1الغزل :إذا انتهى البيت بـــ  ( :ملم/حمك)
 -2وصف الطبيرة  :إذا انتهى البيت بـــ ( :الهنر /الشفر)
 -3املديح  :إذا انتهى البيت بـــ(:فاحـــا /الراحا /امللكــــــا /مساك /مصصام /اإقدام)
 -4الرّثاء :إذا انتهى البيت بـــ ( :جيـود  /اللحــــــود /العهـود)
 -5التصوّف  :إذا انتهى البيت بـــ ( :معي  /ينفع )

س :ما املوضوع الذي ميثله البيت اآلتي من موضوعات شعر اجلهاد؟
 -1وصف حال املسلمني برد احتمال الصليبيني بيت املقدس :إذا انتهى البيت بـ:
(للمرامح /ابلصوارم).
 -2دعوة املسلمني عامة إىل نصرة إخوانه  :إذا انتهى البيت ب ( :ادلعامئ /لزم)
 -3وصف الفرح بتحرير مدينة (الرها) :إذا انتهى البيت بـ( :عطفـــاه  /وأنساه/
مكغزاة)
 -4وصف انتصار عماد الدين زنمك  ي موقرة إنب  :إذا انتهى البيت بـــ :
(الكتب /تعب  /الشهــــب /احلقب /تضطـرب)
 -5اسإشادة مبا ألجنزه صماح الدين األيوب  :إذا انتهى البيت بـــ  :أمىس/
امخلســــــا /القعسا /الإنســــــا  /القدســــا)

0785121008

يعرض لك املادة كما حتب أن تراها

الشمكوى و املراناة – ما املظهر الذي ميثله كل بيت؟
أ) وصف قبح منزله :إذا انتهى البيت بـــ ( :خسيف /الضعيف /الكسوف).
ب) تصويره لترالة حاله ,ورثاثة ثيابه :إذا انتهى البيت بـ ( :بأرشاس/
راسـي /برجـاس /وأضــراس)
ج) وصف فقره وحنس حظه ( :حائـــر /أاكســر /ابئــــر /شاعر)

النقد االجتماع  -ما املظهر الذي ميثله كل بيت؟
أ -الترريض بأحد المكتاب و التشراء الرشوة:

إذا انتهى البيت بـ ( :الصالل /اعزتايل /اخملايل)

ب -التررض للمستخدمني وعدم نزاهته :

إذا انتهى البيت بـ( :املس تقمي /اجلحمي /رجيـم).
ج -وصف أحوال الناس نتيجة ظل القضاة :
إذا انتهى البيت بـ( :السامء /شاء /القضاء).

د -نقد برض األطباء وقلة مررفته :.

إذا انتهى البيت بـ ( :بعسكرين /وبينـي /بنسختيــن /حنني /نوبتيـــــن)

املظاهر احلضارية و الثقافية :ما املظهر الذي ميثله كل بيت؟
أ -وصف مدينة دمشق :إذا انتهى البيت بـــ  :العيال .جتمال .موجال.
ب  -وصف القصور  :إذا انتهى البيت بـــ  :العالم .رخــــام.
ج -وصف ازدهار احلركة الثقافية واسإشادة جبهود نور الدين زنمك :

إذا انتهى البيت بـــ  ( :ونســــك /زنيك) .

د  -اسإشادة بمكثرة الرحمات  ي طلب الرل واسإعجاب بالرلماء :إذا انتهى البيت
بـــ  ( :تنائــــف /الطائف /املتعارف /طاريف /ومؤالف)

س :حدد املوضوع الذي تناوله شعر املدائح النبوية؟
 -1الثناء على أخماق الرلول (ص)  :إذا انتهى البيت بـ ( :الكرم /الشيــم/
قلـم /النسم)
 -2احلديث عن لرية الرلول (ص) ومرجزاتةةةةه و اسإلةةةةراء واملرةةةراج:

إذا انتهى البيت بـــ  ( :مقبول  /تزنيـــل /جربيــل  /تذليـــل)
 -3التشوق إىل قرب الرلول واحلنني إىل الديار املقدلة :إذا انتهى البيت
بـــ  ( :كثب /الرب /الشهب)
 -4احلديث عن الرحلة إىل أرض احلجاز  :إذا انتهى البيت بـ ( :حنــول/
ضؤول /مقبــــول /نزيـــــال).
 -5الرجاء وطلب الشفاعة وااللتغاثة بالرلول .إذا انتهى البيت بـ:
( املقـول  /معضــــل /وأنت يل /السلسل)

 -6تصوير النصر الذي حققه صماح الدين  ي فتح بيت املقدس  :إذا انتهى

س :حدّد املوضوع الذي ميثله كل بيت من موضوعات قصيدة الربدة

 -7مدح األشرف خليل بن قماوون عندما حرّر عمكا ( :إذا انتهى البيت بـ:

 -1املقدمة الغزليّة للتربري عن ح ّب الرلول :إذا انتهى البيت بـ ( :بدم /ا َإض)
 -2احلديث عن النَّفْس و االنقياد وراء الشهوات:إذا انتهى البيت بـ ( ينفطم /ادلَّ س)
 -3احلديث عن فضائل الرلول إذا انتهى البيت بـََ َ ( :عم /نعم )
 -4التولُّل إىل رلول اهلل وطلب املغفرة  :إذا انتهى البيت بـ ( :العمم ُ /منْخرم)

البيت بـ( :نذروا  /يعتـــــذر /نرثوا  /اخلرب /البكــــر)
(الطلب /أرب  /الهـــرب  /الكتب /الرتب)

 -8مدح الظاهر بيربس عند انتصاره على املغول  :إذا انتهى البيت بـ:

(القــــدار /أثـــار /الهنــــار /غبار).
 -9الترريض بهزائ املغول  :إذا انتهى البيت بـ( :صاغرينــا .ادلفينـــا .ميينا .صفونـــا
 /فارقينــا  /ادليوان).
 -10رثاء دمشق :إذا انتهى البيت بـ ( :العاين /عياين /الفرســـان /زمانــــي /أهنانــــي)
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س :بيّن موضوع شعر التصوّف الذي تناوله كل بيت؟
 -1الزهد :إذا انتهى البيت بـــ ( :الوزار /جار /مفرتى  /خمربا  /الخبار)
 -2احلب اسإهل  :إذا انتهى البيت بـ( :اللك /العدل /ابلــــذل /خبـــــل  /الهزل)
 -3احلنني والتشوق إىل الديار احلجازية :إذا انتهى البيت بـ ( :اإعالق /أشواق)
 -4االلتغاثة واملناجاة :إذا انتهى البيت بـــ  ( :نــــداه /وجــــاه /عــراه /أخراه)

كن على موعد مع أقوى دورة مكثفة (عربي ختصص /حنو وصرف وبالغة) قضايا أدبية م ......3الدورة الشتوية 2017

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
بسم اهلل الرحمن الرحيم
امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام  /1027الدورة الشتوية
د  :س
مدة االمتحان2 : 00 :
المبحث  :اللغة العربية تخصص /المستوى الثالث
اليوم والتاريخ:
الفرع  :األدبي
ملوحظة :أجب عن األسئلة اآلتية جميعها وعددها( ,)5علماً بأن عدد الصفحات(.)3
الســــــــــــــــــــــــــــؤال األول 20( :عالمة)
اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
يعيش اإلنسان كذا مناسبة تجيش فيها مشاعره ,بما قد يصيب نفس المرء .فكم لحظة حزن أو فرح يعيشها بعضنا يومياً .إ ّ
ن
النفس اإلنسانية متقلبة؛ تتغير مع تغير األحداث على أنَّ العاقل يتعود ضبط النفس ,وينأى بها عن الميل والهوى ,فأجمل ما
تكون النفس متزنة.
أ) استخرج من النص:
-1حرف جر يفيد االستدراك

 -3ظرف مالزماً لإلضافة.

 -2حرف جر يفيد المجاوزة.

 -4خبراً لــ(إنَّ).

ب)  -1اعرب ما تحته خط في النص.
 -2علل /كسر همزة إنَّ في العبارة( :إنّ النفس اإلنسانية متقلبة).
 -3ما نوع ما في التركيب( :فأجمل ما تكون).
ج)  -1عين المضاف في العبارة( :على أنَّ العاقل يتعود ضبط النَّ ْفسِ).
 -2اضبط آخر كلمة (مناسبة) في العبارة( :يعيش اإلنسان كذا مناسبة).
الســـــــــــــــــــــــؤال الثاني ( 20عالمة):
أ) علل كال مما يأتي:
 -1وقوع تمييز كم االستفهامية مجروراٍ في العبارة :بكم سباقٍ فزت هذا العام؟
 -2اقتران المضاف (المربِّيا) بــ(أل) في العبارة :المربَّيا أوالدهما على الفضيلة سعيدان.
 -3عدم كسر همزة إنَّ في العبارة ( :يتحدث الرجال وفي علمي أنَّهم صادقون)
يتبع الصفحة الثانية.....

ب)  -1ميِّز اإلضافة المعنوية من اإلضافة اللفظية في عبارة...( :وقبل ساعتين جاء موظَّف الحكومة حامالً
أوراقه)...
 -2عيِّن المضاف إليه في العبارة :أيّ شخص تحترمه أكثر؟.
 -3صوَّب الخطأ اللغوي في ما تحته خط في العبارة :حصل صديقايْ على نتائجهما.
ج) أعرب ما تحته خط في كل مما يأتي:
 -1كم مسرحية شاهدتها حثتك على الجد واالجتهاد؟
 -2قال تعالى( :كلتا الجنتين آتت أكلها)
 -3كم ساعات أهدرنا من حياتنا بال فائدة.
 -4أثار األمر اهتمامي.
الســـــــــــــــــــــــــؤال الثالث ( 20عالمة) :
أ)  -1وضح اثنين من مصادر الجمال في البيئة األندلسية.
 -2اذكر اثنين من أوجه الصراع السياسي في األندلس.
 -3ما العوامل التي ساعدت في ظهور الموشحات وشيوعها في األندلس؟
ب)  -1تطلق لفظة (الكاتب) في األندلس على طبقتين من الناس .اذكرهما.
 -2بين سمات أسلوب الناثر ابن حزم األندلسي.
ج)  -1بين خصائص أسلوب فن الخطابة األندلسي بين القرنيين الخامس والسادس الهجريين.
 -2كان الغزو المغولي مدمراً لإلنسان والفكر معاً .وضح ذلك.
الســــــــــــــــــــــــؤال الرابع ( 20عالمة):
أ)  -1اذكر ثالثة من مظاهر فساد المجتمع التي انتقدها الشعر االجتماعي في العصور :الفاطمي واأليوبي
والمملوكي.
 -2تطَّور شعر المدائح النبوية في العصرين :األيوبي والمملوكي بفضل عدة عوامل .اذكر ثالثة منها.
ب)  -1اذكر ثالثاً من السمات الفنية لشعر التصوف في العصرين :األيوبي والمملوكي.
 -2سم اثنتين من موسوعات العصر المملوكي( .كما ورد في الكتاب المقرر).
ج)  -1علل تمثل رحلة عبد اللطيف البغدادي وثيقة مهمة في تصوير حالة مصر الثقافية واالقتصادية والسياسية
في القرن السادس الهجري.
 -2اكتب أربع أبيات ممثلة التجاه الشعر والتفاعل االجتماعي في األندلس( .مما ورد في الكتاب المقرر).

يتبع الصفحة الثالثة.....

الســــــــــــــــــــــــــؤال الخامس ( 20عالمة):
أ) اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
إنَّ نعمة األمن عظيمة ,فاحفظها لنا يا رب ,فليس إنكارها إلَّا هالكاً,والعالِم الحكيم يُرشِد الجاهل إلى بر األمن واألمان
بالحكمة والموعظة
ل على طباق اإليجاب.
 -1استخرج من النص السابق مثا ً
 -2حدد طريقة القصر في جملة :فليس إنكارها إلَّا هالكاً.
 -3ما الغرض البالغي الذي خرج إليه األمر في الجملة :فاحفظهما لنا يا رب.
 -4ما الضرب الذي جاء عليه الخبر في الجملة :إنَّ نعمة األمن عظيمة.
ب)
 -1ما الطريقة التي جاء عليها اإلنشاء الطلبي في قول الشاعر:ليت لي أن أعيش في هذه الدنيا سعيدًا.
 -2علل :استخدام الهمزة لنداء البعيدين في قول الشاعر :أسُكَّان نعمان األراك تيقَّنوا

 -3عرف مفهوم (المقابلة).
ج)

ما نوع المحسن البديعي في ما تحته خط في كل مما يأتي :
 -1اشربا ما شربتُما فهُ َذيْلٌ

ب وأسريِ
من قتيلٍ وهار ٍ

-2
-3

(انتهت االسئلة)

بأنَّكم في ربع قلبي سكانُ

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
بسم اهلل الرحمن الرحيم
امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام  /1027الدورة الشتوية
د  :س
مدة االمتحان2 : 00 :
المبحث  :اللغة العربية تخصص /المستوى الثالث
اليوم والتاريخ:
الفرع  :األدبي

ملوحظة :أجب عن األسئلة اآلتية جميعها وعددها( ,)5علماً بأن عدد الصفحات(.)3
الســــــــــــــــــــــــــــؤال األول 20( :عالمة)
اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
أكثر ما يستوقفني في ظلَّ انتشار وسائل االتصال هو كيفية تعاملي معها ,فهي ذات أثر إيجابي وآخر سلبي ,فواهللِ َّ
إن
التعامل معها يكمن في سلوك الفرد ,فكم شخصية قد وقعت في أحد األثرين أو كليهما! وإليك الخيار ,فكل يحاسب باختياره.
أ) استخرج من النص:
 -1اسماً لــ(إنَّ)

 -2كناية عدد.

 -3حرف جر يفيد السببية

ب)  -1ما نوع ما في عبارة (أكثر ما يستوقفني) الواردة في النص؟
 -2عين المضاف والمضاف إليه في عبارة (فهي ذات أثر إيجابي).
 -3ما حكم حركة (ياء المتكلم) في كلمة تعاملي الواردة في عبارة ( هو كيفية تعاملي معها).
 -4ما الضبط الصحيح آلخر كلمة (شخصية) المخطوط تحتها في النَّص؟
 -5ما المعنى الذي أفاده حرف الجر (إلى) في عبارة (وإليك الخيار) الواردة في النص؟
ج) علل كالً مما يأتي :
 -1تعرب كليهما إعراب الملحق بالمثنى في عبارة ( قد وقعت في أحد األثرين أو كليهما).
 -2كسر همزة إنَّ في عبارة (فواهللِ إنَّ التعامل معها يكمن في سلوك الفرد).
الســـــــــــــــــــــــؤال الثاني ( 20عالمة):
أ) صوب الخطأ في ما تحته خط في ما يأتي:
 -1كم متدربٍ نجح في العصر الحجري؟
 -2تداول األمر كذا مفكرٍ.
 -3المُؤديان واجبهما مكافآن.
 -4يؤُمُ السياح شواطِئ العقبة ,حيث أنَّهم يجدون فيها المتعة والجمال.
يتبع الصفحة الثانية.....

ب) علل ما يأتي:
 -1عدت اإلضافة معنوية في ما تحته خط في قوله تعالى( :اهلل نور السماوات واألرض)
 -2عدت اإلضافة لفظية في ما تحته خط في عبارة ( ممدوح الخصال محمودٌ)
 -3اقتران المضاف بــ(أل) في جملة ( كن الرحيم القلب).
ج) أعرب ما تحته خط في ما يأتي إعراباٍ تاماً:
 -1أبث شكواي إلى اهلل.
 -2ما بك يا أحمد ,شارد الذهن؟
 -3اشتريت كذا قصة ممتعة.
الســـــــــــــــــــــــــؤال الثالث ( 20عالمة):
أ)علل ما يأتي:
 -1جعل بعض شعراء األندلس من الطبيعة مقدمة لكثير من قصائدهم.
 -2حظيت الموسيقا الشعرية في الموشحات باهتمام كبير.
ب)

حدد المحور الذي يمثله كل بيت من البيتين اآلتيين من محاور الشعر السياسي في األندلس.
 -1طليطلة أباح الكفر منها
 -2أدْرك بخيلك خيل اهلل أنْ َدلُساٍ

ج)

حماها...إنّ ذا نبأ كبير
إنَّ السبيل إلى منجاتها َدرَسا

 -1عالم َتدل مشاركة العرب المسلمين ألهل األديان األخرى أعيادهم ومناسباتهم في األندلس؟
 -2عدد اثنين من موضوعات الموشحات األندلسية؟

د)

 -1بيَّن سبب تسمية رسالة (التوابع والزوابع)البن شهيد بهذا االسم.
 -2ما المحوران اللذان دارت حولهما الخطابة في عصر الوالة والدولة األموية؟

الســــــــــــــــــــــــؤال الرابع ( 20عالمة):
أ)  -1اذكر ثالثة من الجوانب التي تناولها الشعر االجتماعي في العصرين األيوبي والمملوكي.
 -2اكتب أربعة أبيات ممثلة لشعر الجهاد ( مما ورد في الكتاب المقرر).
ب) علل :اتفقت قصائد المديح النبوي في الغالب على الحديث عن شخصية الرسول صلى اهلل عليه وسلم وصفاته وشمائله
الكريمة.
ج) حدد الموضوع الذي يمثله كل بيت من البيتين اآلتيين من موضوعات شعر التصوف:
 -1نسخت بحبي آية العشق
 -2إني إلى الكعبة الغراء مشتاق

فأهل الهوى جندي وحكمي على الكل
فيها لعشاقها في السر إغالق
يتبع الصفحة الثالثة.....

د)

 -1اذكر اثنين من العوامل التي ساعدت على ظهور الموسوعات في العصرين األيوبي والمملوكي.
 -2علل :حظيت رحلة (ابن الجبير) باهتمام الدارسين لعصر الحروب الصليبية.

الســــــــــــــــــــــــــؤال الخامس ( 20عالمة):
أ) اقرأ النص اآلتي ,ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
(أحبب لغيرك ما تحب لنفسك ,وال تستسهل الزلل مع اآلخرين ,وإن زللت فنعم البديل عن الزلة االعتذار ,وما يقبل على
االعتذار إال سليم القلب ,والكريم من يقبل االعتذار).
*استخرج من النص السابق:
 .1جملة قصر.
 .2جملة إنشاء غير طلبي جاء على طريقة المدح.
 .3جملة إنشاء طلبي جاء على طريقة األمر.
ب)

 .1ما الضرب الذي جاء عليه الخبر في قوله تعالى( :لَتبلونَّ في أموالكم وأنفسكم).
 .2ما المعنى الذي خرج إليه االستفهام في ما تحته خط في قول الشاعر:
وحتام أبقى في العذاب وأمكث؟

أموالي إنّي في هواك معذب

 .3ما المعنى الذي خرج إليه النداء في قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم( :يا باغي الخير أقبل)؟
 .4عين المسند والمسند إليه في جملة (الكتاب خير جليس).
ج) ما نوع المحسن البديعي في ما تحته خط في كل مما يأتي:
 )1قال تعالى( :وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود).
 )2اختالف النهار والليل ينسي

اذكرا لي الصبا وأيام أنسي

 )3فإذا حاربوا أذلوا عزيزاً

وإذا سالموا أعزوا ذليالً

(انتهت االسئلة)

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
بسم اهلل الرحمن الرحيم
امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام  /1027الدورة الشتوية
د  :س
مدة االمتحان2 : 00 :
المبحث  :اللغة العربية تخصص /المستوى الثالث
اليوم والتاريخ:
الفرع  :األدبي

ملوحظة :أجب عن األسئلة اآلتية جميعها وعددها( ,)5علماً بأن عدد الصفحات(.)3
الســــــــــــــــــــــــــــؤال األول 20( :عالمة)
اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
(إن أجمل المشاهدات وأحبها إلي مناسك الحج ,ما أروع لحظاتها! إذ الحجاج مشتركون في كذا شعيرة على اختالف
األلوان واللغات ,يكثرون من التلبية والدعاء ,وكال األمرين محبب عند اهلل ,والمؤدو شعائرهم يكرمهم اهلل على طاعتهم).
أ) استخرج من النص:
 .1خبراً لـ (إنَّ).
 .2ظرفاً مضافاً إلى جملة اسمية.
 .3حرف جر بمعنى (عند).
ب)  .1بين نوع (ما) في عبارة (ما أروع لحظاتها!) الواردة في النص.
 .2عين المضاف والمضاف إليه في عبارة (على اختالف األلوان واللغات) الواردة في النص.
 .3اذكر مسوغ اقتران المضاف بـ (ال) في عبارة (المؤدو شعائرهم) الواردة في النص.
 .4ما المعنى الذي أفاده حرف الجر (على) في عبارة (يكرمهم اهلل على طاعتهم) الواردة في النص.
 .5ما الضبط الصحيح آلخر كلمة (شعيرة) المخطوط تحتها في النص.
ج) علل كال مما يأتي:
 .1كسر همزة (إن) الواردة في النص.
 .2تعرب (كال) الواردة في النص إعراب االسم المفرد المقصور.
الســــــــــــــــــــــــــــؤال الثاني 20( :عالمة)
أ .صوب الخطأ في ما تحته خط في ما يأتي:
 .1كم كُتُباً قرأت هذا العام؟
 .2خذ النصيحة من لدن مجربٌ.
 .3أال أنَّ الحق غالب.
يتبع الصفحة الثانية.....

ب .علل كُالً مما يأتي:
 .1وجوب فتح ياء المتكلم في تركيب (عصاي) في قوله تعالى( :هي عصاي أتوكأ عليها).
 .2عُدت اإلضافة معنوية في ما تحته خط في قوله تعالى( :إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إال يوما).
 .3عدت اإلضافة لفظية في ما تحته خط في عبارة (كن متسامحا نقي السريرة).
 .4اقتران المضاف بـ (ال) في جملة (كن الرحيم القلب).
ج .أعرب ما تحته خط في ما يأتي إعراباً تاماً:
 .1شرح مازن للمرشد التربوي ما يقلقه.
 .2كم ليلة استغرقت رحلتك؟
 .3يا محمد ,حفظت األمانة لكذا كذا سنة.
الســـــــــــــــــــــــــؤال الثالث ( 20عالمة):
أ) علل كال مما يأتي:
 .1تعد قصيدة أبي البقاء الرندي في رثاء األندلس من أروع ما جادت به قريحة شاعر أندلسي.
 .2يعد أدب الرحالت مصدراً مهماً للمؤرخين والجغرافيين وعلماء اآلثار واألديان وغيرهم.
ب) حدد االتجاه الذي يمثله كل بيت من البيتين اآلتيين من اتجاهات شعر الطبيعة في األندلس:
 .1وأرعن طماح الذؤابة باذخ
 .2لبس الربيع الطلق برد شبابه

يطاول أعنان السماء بغارب
وافتر عن عتباه بعد عتابه

ج)  .1اذكر اثنين من عوامل نشوء الموشحات في األندلس.
 .2على من كانت تطلق لفظة (الكاتب) في األندلس؟
د)

 .1وضح المقصود بمفهوم (الخطابة).
 .2اذكر اثنين من سمات ابن حزم في كتابه (طوق الحمامة).

الســــــــــــــــــــــــؤال الرابع ( 20عالمة):
أ)  .1اذكر اثنين من السمات الفنية لشعر الجهاد في العصور الفاطمي واأليوبي والمملوكي.
 .2اكتب أربعة أبيات ممثلة لشعر المدائح النبوية (مما ورد في الكتاب المقرر).
ب)

 .1عدد ثالثة من موضوعات شعر التصوف.
 .2علل :يعد (ابن بطوطة) الرحالة األكثر شهرة في التراث العربي اإلسالمي.

ج) حدد الجانب الذي يمثله كل بيت من البيتين اآلتيين من جوانب الشعر االجتماعي في العصرين األيوبي والمملوكي:
 .1ولي عيال بهم قد عيل مصطبري

وصرت للهم فيهم مثل برجاس

 .2ولك القصور المنشآت فكلها

في بحر ما تستحسن األعالم

يتبع الصفحة الثالثة.....

د) انسب كال من الكتابين اآلتيين إلى مؤلفه:
 .1نهاية األرب في فنون األدب.
 .2الوافي بالوفيات.
الســــــــــــــــــــــــــؤال الخامس ( 20عالمة):
أ) اقرأ النص اآلتي ,ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
(أوصى حكيم ولده فقال :أي بني ,عليك نفسك بالصبر ,إن الصبر لمفتاح للخير ,وزين قلبك بالتقوى ,وهل أدلك على ما
يعينك عليها؟ إنها الصالة ,تصديقاً لقوله تعالى( :واستعينوا بالصبر والصالة) وأعظم بالصالة من معين).
 .1استخرج من النص:
أ -أمراً جاء على صيغة اسم فعل.
ب -ضرباً من أضرب الخبر جاء إنكاريَّاً.
ج -جملة إنشاء غير طلبي.
 .2حدد المسند والمسند إليه في جملة (أوصى حكيم ولده).
 .3بين المعنى الذي أفاده االستفهام في عبارة( :هل أدلك على ما يعينك عليها؟).
ب)

 .1حدد طرفي القصر في قولنا( :إنما عمر عادل).
 .2بين موضع رد العجز على الصدر في قوله تعالى( :وأحسنوا إن اهلل يحب المحسنين).

ج) ما نوع المحسن البديعي في ما تحته خط في كل مما يأتي:
 .1قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا".
 .2قال الشاعر :تعجبين من سقمي

صحتي هي العجب

 .3قال أحدهم يصف آخر" :ليس له صديق في السر ,وال عدو في العالنية".

(انتهت االسئلة)

