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أدعية املذاكرة واالمتحان
قبل املذاكرة:
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:
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...
بعد االنتهاء:
الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا
اهلل..
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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 أح ٌد 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...

املابدة املطلوية للحفظ على النحو اآلتي:
 – 1حيفظ الطلبة مخسة أبيات شعرية من كل من:
 شعر وصف الطبيعة يف األندلس
 شعر رثاء املدن واملمالك يف األندلس
 شعر املرأة يف األندلس
 الشعر االجتماعي يف األندلس
 صدى الغزو الصلييب يف الشعر
 صدى الغزو املغولي يف الشعر
 املدائح النبوية.
 -٢املطلع والبيت األول من موشح " يا زمان الوصل" للسان الدين بن اخلطيب.

د .عبادة عواد ربنا ينجحكم ويفرحكم ويسعدكم يا رب......
خمتصر القضايا األدبية  /املستوى الثالث.....ال نرضى بأقل من العالمة الكاملة
الصفحة 1
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األدب يف العصر األندلسي

الوحدة األوىل:
مباذا متتاز طبيعة األندلس؟

 عللُ :أطلق على األندلس (جنة اهلل على أرضه) و(الفردوس املفقود)؟
ما عوامل تطور مضامني الشعر وأساليبه فى العصر األندلسى؟

ومنها:

اذكر موضوعات شعر الطبيعة يف األندلس؟ -1
علل :استأثرت الطبيعة باهتمام الشعراء األندلسيني؟
 اذكر أبرز مظاهر شعر وصف الطبيعة يف األندلس؟
-

 كيف كان يناجي الشاعر األندلسيّ الطبيعة؟
علل /أثارت خواطر الشعراء وأبدعوا يف وصفها وتصويرها؟
ما اخلصائص الفنية لشعر وصف الطبيعة؟

االبتعاد عن األلفاظ الغريبة

التشخيص:
-3دقة التصوير ومجاله.

ما املشاعر اليت متيز بها شعر رثاء املدن واملمالك؟
 ما مظاهر شعر رثاء املدن واملمالك؟

علل :تعدّ نونية أبي البقاء الرندي أشهر ما قيل يف رثاء املدن واملمالك يف األندلس؟
 ما اخلصائص الفنية لشعر رثاء املدن واملمالك؟

حبرارة العاطفة

النزعة الدينية

استخدام أساليب اإلنشاء الطليب

علل ما يأتي:
أ  -توسّع شعراء األندلس يف رثاء املدن واملمالك حتى أصبح عندهم غرضاً شعريًا قائما بذاته؟
ب – يتصف شعر رثاء املدن واملمالك حبرارة العاطفة؟

وازن بني حال مدينة (إشبيلية) أيام حكم (املعتمد بن عباد) وبعد سقوطها ،كما بينها الشاعر ابن اللبانة؟
بيّن مكانة املرأة يف األندلس؟
(علل)

 اذكر أمثلةتبني مكانة املرأة األندلسيّة ؟
نُضار بنت أبي حَيّان الغِرْناطِيّ:
ولّادة بنت املستكفي:
مَرْيَم أم إِسْماعيل ،وأَسْماء بنت غالِب،
اذكر بعض الشاعرات األندلسيات اجمليدات؟
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اذكر اجلوانب األدبية اليت نظمت فيها املرأة.
املدح:
الوصف:

حسانة التميمية
َح ْمدَة بنت زياد ا ُملؤَدِّب
(علل)

الفخر:
مباذا افتخرت الشاعرة متيمة بنت يوسف؟
مباذا افتخرت الشاعرة حفصة الركونيّة؟
ما اجملاالت اليت يظهر فيها املدح يف شعر املرأة األندلسيّة؟
اذكر اخلصائص الفنية لشعر املرأة األندلسية؟

عرّف املوشّح اصطالحًا؟
اذكر شعراء عبّاسيني كانت لديهم حماوالت يف اخلروج على بنية القصيدة العربيّة والثورة على القديم؟
 اذكر عوامل ظهور املوشحات.

 من هو رائد املوشح وأوّل من نظمه؟
 سمّ أشهر الوشاحني األندلسيني؟
علّلُ :يعدّ التجديد املوسيقي عامالً لظهور املوشحات؟
عرّف املوشّح التّام؟
 عرّف املوشّح األقرع؟
اذكر مثال تطبيقي لبناء موشّح؟
مناسبته:
أهم خصائصه:

عرّف أجزاء املوشّح.
أ) املطلع:

صن:
ب) الغ ْ
ج) الدَّور:
د) القُفل:
هـ) البيت:
و) السّمط:
ز) اخلَ ْر َجة:
علل :من الطبيعي أن يُنظم املوشح يف األغراض اليت تناسب الغناء أكثر من غريها؟

.

اذكر أغراض املوشّحات ومثّل على كل غرض بأبيات؟
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اذكر اخلصائص الفنية للموشح؟

اللغة:
األسلوب:
املعاني:
الصورة الشعرية:
املوسيقا:
الوزن والقافية:
علل :تتفاوت الفصاحة والركاكة يف لغة املوشح؟
علل :انقاد الوشاحون أحياناً اىل التساهل اللغوي ،وعمدوا إىل استخدام األلفاظ العربية واإلسبانية يف اخلرجة؟
علل :وجود املزيد من التكلف يف بعض الرتاكيب يف املوشحات؟
كيف اهتمّ الوشّاحون باملوسيقا الدّاخليّة؟
علل:

أ -تسمية املوشح بهذا االسم؟
ب -حظيت املوسيقا باهتمام الوشاحني؟

ما الغرض الشعري الذي جاء علية موشح (يا شقيق الروح) البن زهر؟
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استنتج سبب ميل الوشاحني األندلسيني يف وصف الطبيعة واستلهامها؟
ما أهم ما مييّز اجملتمع األندلسيّ؟

اذكر املظاهر اليت تناوهلا الشعر االجتماعي؟
 -1تصوير عادات األندلسيني
 -2مشاركة املسيحيني يف االندلس مناسباتهم،
 -3وصف املهن اليت يعمل بها الناس وتصوير معاناتهم.
-4

وصف مظاهر التطور العمراني كالقصور واملساجد والكنائس.

ما األعياد اليت حيتفل بها املسيحيّون يف األندلس؟
 ما اخلصائص الفنية للشعر االجتماعي؟

بني مظاهر التعايش والتفاعل يف األندلس؟
اذكر بعض العادات االجتماعيّة يف األندلس؟
ما أكثر فنني نثريني أبدع فيهما أدباء األندلس؟

.

عرّف الرسائل األدبية التأليفيّة:

سمّ أشهر من كتب يف جمال الرسائل األدبيّة؟
علّل :تأليف ابن حزم كتاب طوق احلمامة؟
 كم عدد أبواب طوق احلمامة ،وماذا تناول فيه مؤلفه ،وما موضوعه؟
 اذكر اخلصائص الفنيّة لرسالة ابن حزم؟ )1
ما سبب تأليف ابن شهيد األندلسي لكتابه التوابع والزوابع؟
 كيف استطاع ابن شهيد أن جيعل الشعراء املشهورين والكتاب النابهني لالعرتاف بتفوّقه وعبقريّته؟

(علل)

 علّل :اختار ابن شهيد لرسالته اسم (التوابع والزوابع)؟
 عرّف التوابع والزوابع؟
التوابع:
الزوابع:
بني اهلدف من الكتابة التأليفية؟
كيف انتزع ابن شهيد من توابع الشعراء واخلطباء شهادة بتفوقه يف األدب؟
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 وازن بني رساليت( :طوق احلمامة) و(التوابع والزوابع) من حيث :سبب التأليف ،واملوضوع.
رسهالة يف احلب يف نشأته وتطوره وأغراضه ودرجاته وأنواعه ومكهامن السهعادة
يف
رد بها على سائل بعث إليه من مدينة أملِرْيَة ،يسأله أن يصنّف لهه
صفة احلب ومعانيه وأسبابه وأغراضه ،وما يقع منه على سبيل احلقيقة.

والتعاسة فيه.

أن ابهن ُُههيد ي ينهل مههن أدبهاء عصهره وعلمائههه إال النقهد ،فهأراد أن ي بههت عُرِضت فيها آراء ابن ُُهيد النقدية واالعرتاف له بالتفوق والعبقريهة
لنظرائه قدرته على الكتابة.

يف زمانه ممن ناقشهم من ُياطني الشعراء والكتاب.

عل :كثرت القصص الفلسفيّة التأملية يف العصر األندلسي؟
 اذكر مثاال من األدب األندلسيّ على فن القصّة الفلسفيّة؟
 ما اهلدف من تأليف قصة حيّ بن يقظان؟
عرِّف بقصة (حي بن يقظان)؟

.
 ما اخلصائص الفنية لقصة حي بن يقظان؟
 -1تأثره مبضامني القرآن الكريم.

بها

 -2يعتمد التأمل والتفكر يف اخللق والكون.
 -3عين بدقة الوصف والسرد.
وازن بني رسالة التوابع والزوابع وقصة حي بن يقظان من حيث :سبب التسمية ،واهلدف من التأليف.
سبب التسمية
حي بن

نسبة إىل بطل القصة الطفل (حي بن يقظان)

يقظان

اهلدف من التأليف

أراد ابن طفيل أن يعرض من خالل القصة فكره وفلسفته وآراءه يف
الكون والوجود.

التوابع

أنه جعل مسرحها عاي اجلن ،واختذ كل أبطاهلا –

أن ابن ُُهيد ي ينل من أدباء عصره وعلمائه إال النقد ،فأراد أن ي بت

والزوابع

يف ما عداه – من الشياطني.

لنظرائه قدرته على الكتابة.
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الوحدة الثانية :األدب يف العصرين :األيوبي واململوكي
علّل :حفل العصران األيوبي واململوكي باألحداث اجلسام ،اليت أصابت أقطار العامل اإلسالمي بالتفكك السياسي والعسكري؟
 ما دور األدب يف زمن العصرين األيوبي واململوكي؟
اذكر حماور (موضوعات) شعر اجلهاد يف العصرين األيوبيّ واململوكيّ؟
 اذكر القادة الذين واجهوا الغزو الصلييب؟

ما دور الشعر يف مواجهة حروب الغزو الصلييبّ
 ما هي املضامني اليت عايشها الشعر يف حقبه الغزو الصلييب على املشرق؟ مع ذكر مثال على كل مضمون.
أ .تصوير سقوط بيت املقدس بأيدي الصليبني.
ب -الدعوة إىل حترير املدن وال سيما بيت املقدس
ج .تسجيل االنتصارات والتهنئه بالفتوحات والسيّما فتح بيت املقدس.
اذكر اسم الشاعر وقصيدته اليت عارضها ابن القيسراني؟
 ما أهميّة معركة حطّني تارخييّا؟

ما املقصود باملعارضات ؟
 ما نتائج الغزو املغولي للعامل اإلسالميّ؟

 ما دور الشعراء يف مواجهة الغزو املغوليّ؟
 ما أبرز مضامني الشعر يف مواجهة الغزو املغوليّ؟
أ .تصوير سقوط املدن:
ب .تسجيل االنتصارات:
 ما أثر معركة عني جالوت بقيادة السلطان قطز على الشعراء؟
ما األمور اليت بيّنها الشاعر علي األوتاري يف أبياته؟
 ما اخلصائص الفنيّة لشعر اجلهاد؟
كيف يتّصف شعر اجلهاد بالواقعيّة؟

.

اذكر ثالثة من الشعراء الذين انعكست أصداء الغزو الصلييب يف أشعارهم؟
وازن بني رثاء املدن يف العصر األندلسي ويف العصرين :األيوبي واململوكي.
العصران :األيوبي واململوكي.

العصر األندلسي

1
2
3
4
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ثانيًا :املدائح النبوية
 عرّف شعر املديح النبويّ؟
 علّل :مسّي هذا الفن مدحيًا ال رثاءً؟
 متى نشأ شعر املديح النبويّ؟
 ما هي عوامل تطوّر شعر املديح النبويّ حتّى أصبح يشكل ظاهرة تسرتعي االنتباه يف العصرين :األيوبي واململوكي؟
 اذكر دواوين نظمت على شعر املديح النبويّ مع أمساء أصحابها.
 فرائد األشعار يف مدح النيب املختار ،البن العطار الدنيسري.

 معارج األنوار يف سرية النيب املختار ،للصرصري.

 شفاء الكليم مبدح النيب الكريم ,البن عربشاه الدمشقي.

 بشري اللبيب بذكرى احلبيب ,البن سيد الناس اليعمري.
 منتخب اهلادية يف املدائح النبوية ،البن نباتة املصري.

 من هو أشهر من ميثل هذه الظاهرة يف تلك الفرتة؟ واذكر اسم قصيدته؟البوصريي .وقصيدته (الربدة) املعروفة باسم (الكواكب الدُّرّية يف مدح خري الربية)
 اذكر املوضوعات اليت تناوهلا الشعراء يف املديح النبويّ؟

(معارضا قصيدة كعب بن زهري(:

-4
ما اخلصائص الفنية لشعر املديح النبوي؟

.
.

 ملاذا أكثر شعراء املدائح النبوية من معارضة قصيدة كعب بن زهري يف مدح الرسول صلى اهلل علية وسلم؟

علل /مل تعد قصيدة الربدة للبوصريي من أشهر قصائد املدائح النبوية؟
علل /ملاذا متتاز قصائد املدائح النبوية بطوهلا؟
اذكر الفنون النثرية اليت انتشرت يف العصرين :األيوبيّ واململوكيّ؟

علّل :يعدّ أدب الرحالت من أبرز الفنون األدبية النثرية وأمتعها وأقربها إىل القراء؟
من تولَّى كتابة هذا النوع من األدب؟

اذكر األمور اليت نقلها الرحالة يف كتاباتهم.

 علّل :أدب الرحالت ذو قيمة علمية كبرية؟
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 سمّ أشهر الرحالة يف العصرين :األيوبي واململوكي.
ما األمور اليت وصفها ابن جبري يف رحلته؟
ما اسم الكتاب الذي دوّن فيه ابن بطوطة أخبار رحلته؟
ما اسم الكتاب الذي دوّن فيه ابن جبري أخبار رحلته؟
 ما األمور اليت وصفها ابن بطوطة يف كتابه؟
ما اخلصائص الفنيّة ألدب الرحالت؟
علل  /اختالف إهتمامات الرحالة يف رحالتهم؟
لِمَ لقّب ابن بطوطة أمري الرحالة املسلمني؟



ثانيًا :فن الرسائل يف العصرين :األيوبي واململوكيِّ
 ما العوامل السياسيّة اليت ساعدت على ازدهار فن الرسائل يف العصرين :األيوبيّ واململوكي؟

 ما العوامل االجتماعيّة اليت ساعدت على ازدهار فن الرسائل يف العصرين :األيوبيّ واململوكي؟

 ما العوامل العلميّة اليت ساعدت على ازدهار فن الرسائل يف العصرين :األيوبيّ واململوكي؟
علل :يعدّ ديوان اإلنشاء من العوامل العلميّة اليت ساعدت على ازدهار الرسائل يف العصرين األيبوبي واململوكي؟
 سمّ أشهر كُتّاب الرسائل يف العصرين األيوبيّ واململوكيّ.
اذكر ألقاب القاضي الفاضل؟ (
ما موضوع الرسالة الديوانيّة؟
واذكر كتبًا من مؤلّفات حميي الدين بن عبد الظاهر؟
ما األمور اليت وصفها الكاتب حميي الدين أبو الفضل يف رسالته؟
 ما اخلصائص الفنيّة للرسائل يف العصريني األيوبيّ واململوكيّ؟
 .1التأثر بالقرآن الكريم.
 .2تؤرّخ الرسالة ألحداث العصر،
 .3تك ر فيها احملسنات البديعية،
 .4متتاز رسالة (القاضي الفاضل)

وأما (ابن عبدالظاهر)

.
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مل عُدَ القاضي الفاضل أهم أعمدة كتاب الرسائل يف العصرين :األيوبى واململوكي؟
علّل :يعدّ فن اخلطابة يف العصرين األيوبي واململوكي من أهم الفنون األدبية؟
 ما العوامل اليت أسهمت يف تنشيط فنّ اخلطابة وازهاره ووفرت للخطباء خمزونًا كبريًا من املعاني واألفكار يف العصرين األيوبيّ واململوكيّ؟

 سمّ أشهر اخلطباء يف العصرين األيوبيّ واململوكيّ؟
 ما اخلصائص الفنية ألسلوب (ابن زكي) يف خطبته الدينيّة؟

بني أهمية اخلطابة فى العصرين :األيوبى واململوكى؟
علل :ازدهار اخلطب السياسية والدينية يف العصرين :األيوبي واململوكي؟
عرّف املوسوعة؟

 سمّ بعض املصنّفات من العصر العبّاسيّ ظهرت ذات االجتاه املوسوعي؟
 اذكر العوامل اليت كان هلا تأثري يف نشاط التأليف املوسوعي يف العصرين األيوبيّ واململوكيّ؟

 اذكر أمثلة من العلماء الذين استقطبتهم مصر والشام من املهاجرين من األندلس والعراق واهلند وغريها؟
 أذكر أشهر املوسوعات ومؤلفيها من موسوعات العصرين األيوبي واململوكي؟
أ – الوايف بالوفيات
ب – غرر اخلصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة
جـ – نهاية األرب يف فنون األدب
د – مسالك األبصار يف ممالك األمصار
هـ – سري أعالم النبالء للذهيب،
و – صبح األعشى يف صناعة اإلنشا
ز – نسيم الصبا لبدر الدين احلليب،
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بني دور كل مما يأتي يف ازدهار املوسوعات يف العصر اململوكي:
أ – ديوان االنشاء:
ب – الغزو الصلييب والغزو املغولي:
ج– هجرة العلماء:

صنف املوسوعات اليت درستها إىل -1 :موسوعات الرتاجم.

 -2موسوعات األدب.

-3موسوعات الطبيعة واجلغرافيا والتاريخ.

 ما العوامل تقف وراء ضعف األدب العربي يف العصر العثماني؟

 صف حال الشعر يف العصر العثمانيّ؟
 صف النثر يف العصر العثمانيّ؟
علل /أهمل التعليم وعمَّ اجلهل واألمية معظم البالد العربية ،وشاعت اخلرافات فيها على حساب الثقافة العربية اإلسالمية؟
علل /انتشرت اللهجة العامية ،فذهب إبداع الناس يف اللغة العربية وتراجع حضورها؟
على يد من شهدت مصر نهضة علمية؟

 ما اجنازات حممد علي باشا يف نهضة مصر العلميّة؟
 صف حال مصر بعد النهضة العلميّة؟
-
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