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 القضـــاٌا األدبٌة

 الوحدة األولى : قضاٌا من الشعر فً العصر األندلسً 

 

؟اٌشؼش يف اٌؼظش األٔذٌغٟ ط(  ِب أعجبة اصد٘بس   

األحداث السٌاسٌة وتنوعها (، واالجتماعٌة ) االندماج بالشعوب لكثرة بفضل مجموعة من العوامل السٌاسٌة )  -

 والثقافات األجنبٌة (، والبٌبٌة )جمال البٌبة األندلسٌة( .

 ط(  ِب اجلٛأت األدث١خ اٌزٟ رزظً ثبٌشؼش األٔذٌغٟ ؟ 

شعر المرأة  – 3شعر رثاء المدن والممالك     – 2شعر وصف الطبٌعة   -1  

الشعر االجتماعً . –5شعر الموشحات    – 4   

 أٚال: شؼش ٚطف اٌـج١ؼخ 

) ِب ٟ٘ أعجبة اصد٘بس شؼش ٚطف اٌـج١ؼخ ( ؟ ط( ػًٍ اعزأصشد اٌـج١ؼخ ثب٘زّبَ اٌشؼشاء األٔذٌغ١ني ؟  

( خصوبة األرض وخضرتها الدابمة .3( اعتدال المناخ وغزارة المٌاه  2( لجمالها المتمثل بتنوع التضارٌس  1  

رٚق األٔذٌغ١ني ؟ط( ِب أصش اجلّبي يف   

ذوق األندلسً وجعله رقٌقا سلسا ، فكان اإلنتاج الشعري فً هذا السٌاق غزٌرا رقٌقا صقل جمال الطبٌعة -  

 ط( ِب أثشص ِظب٘ش شؼش ٚطف اٌـج١ؼخ يف األٔذٌظ ؟

بجمال األندلس  :  . مثل قصٌدة ابن سفر المرٌنً متغنٌا( ٚطف اٌج١ئخ األٔذٌغ١خ ٚث١بْ حمبعٕٙب ٚاٌزغٕٟ جبّبذلب 1  

ٌُــفـارُق فـٌـهـا الـَقْلـَب َسـّراُء  أْنــَدلُـٍس َتـْلــَتـــذُّ َنـْعــمــــاُء      َوال ضفـــً أَرْ    

ــــَف الِ   ٌْ ُتهـــــــــا      َوُكلُّ َروْ صٌُْبِهُج اأِلَبْ  َوَك ٌَ ْنعاُء صًِ شِبها فً الوَ  ضاَر ُرإ  

رُّ حَ ضَوالَخزُّ َروْ   ْســـُك ُتْرَبُتهــــــــــا    ٌة َوالمِ ضأَْنهاُرهـــا فِ   بــَــــاُء    صُتها َوالدُّ  

َزها المـْـــــــاُء     َدْت     ــحٌَن بَ  ضَقْد ُمٌَزْت مْنّ ِجهات اأَلَرْ   ٌْ َفرٌــدًة وَتَولَـــى َم  

بْ   ٌَ ْهـُر ِمـــــْن َطـــــَرٍب    سلِذاَك  ٌَْشدو َولأِل   ُم فٌها الزَّ ُر  ٌْ ــغاءُ صاِن إصغْ والطَّ  

( ؟ ٌألث١بد اٌغبثمخ ط ( ِب ادلٛػٛع اٌؼبَ ٌألث١بد اٌغبثمخ ) ؽذد ادلظٙش اٌشؼشٞ   

 التغنً بجمال البٌبة األندلسٌة 

 ط ( ٚػؼ ِؼبٟٔ ادلفشداد اٌزب١ٌخ : 

: عمل متقن ومحكم . صنعاء: نقوش الثوب   ،  الوشً  

 الطبيعة وصف أ وال : شعر
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  ٌشؼش اٌـج١ؼخ ) اٌزشخ١ض ( ؽذد اٌج١ذ اٌذاي ػٍٝ ٘زٖ اخلبط١خ ؟ط ( ِٓ اخلظبئض اٌف١ٕخ   

بْ      ٌَ ْهـُر ِمـــــْن َطـــــَرٍب    سلِذاَك  ْشدو َولأِل   ُم فٌها الزَّ ٌَ ُر  ٌْ ــغاءُ صاِن إصغْ والطَّ  

) جعل الزهر ٌبسم من الطرب وأغصان األشجار تصغً إلى شدو الطٌر (       

، ٌقول ابن النظام األندلسً واصفا زهر البهار:( ٚطف احلذائك ٚاٌش٠بع ٚاٌض٘ٛس وبٌغٛعٓ ٚاٌجٙبس 2  

ـــأَ َوَقْد َبَدْت لْلَبهار  ٌَ ُب   ـــــــٌة      َتْعَبُق مْسًكا ُطلوُعها َعَجـــْلِو  

َقــــــــٌة      ُتْشِرُق نوًرا ُعٌوُنها َذَهــــضها فِ سُ ُرإو ـبُ ـٌة ُمَورِّ  

ٌا ْوِر َعْسَكٌر لَجِ  ضَفْهَو أَمٌُر الرِّ بُ ــحفَّ ِبِه       ِمْن سابِِر النَّ  

  ط ( ِب ادلٛػٛع اٌؼبَ ) ادلظٙش ( اٌزٞ دتضٍٗ األث١بد ؟   

 وصف الحدابق ) وصف البهار ( 

ٚػؼ ِؼبٟٔ ادلفشداد اٌزب١ٌخ : ط (   

: مضطربالبهار : زهرة طٌبة الرابحة  ، النور : الزهر األبٌض  ، لجب   

 ط ( ِب ادلمظٛد ثمٛي اٌشبػش : ) ِٓ عبئش إٌٛس ػغىش جلت ( ؟ 

 إشارة إلى كثرة الزهر األبٌض الذي ٌحٌط بزهرة البهار

 ط ( ٚػؼ اخلبط١خ اٌف١ٕخ اٌجبسصح يف األث١بد اٌغبثمخ ؟

دقة التصوٌر وجماله   

ف سوسنة:صَحفً  فً وصوٌقول َجْعَفر المُ   

ٌُِر َطْعِم المْسك ِمْن رٌق  ٌا ُربَّ َسْوَسَنة َقــــ   ْد ِبتُّ أَْلُثُمها      َوما لَها َغ  

ةُ الَوْسِط ُمْبٌَ صمُ   وقِ شٌق فـــً ِحْجـِر َمعْ شؤنَّها عاَجوانُِبها       كَ  ضَفرَّ  

كاألنهار والبحار والسواقً والبرك. مثل: وصف نافورة األسود البن حمدٌس  ( ٚطف ادلبئ١بد3  

والماء ٌتدفق من افواهها : ء الصقلً ٌصف نافورة األسود فً ساحة قصر الحمراٌقول ابن حمدٌس   

  َتَرَكْت َخرٌـــَر الماِء فٌِه َزبٌــــــرا    راِغٍم َسَكَنــْت َعرٌَن ِرباَسٍة  ضوَ       

ورا ــالَبلّــذاَب فــــــً أَْفــــواِهها أَ وَ      وَمها    ساُر جُ ضَفَكؤَنَّما َغّشى النُّ         

ٌك     ؤَ أُُســـٌد كَ        ْفِس لَْو َوَجَدْت ُهناَك ُمثٌ     نَّ ُسكوَنها ُمَتَحــــرِّ را ـــفً النَّ  

ــوراـــناًرا َوأْلسَنها اللَّواِحَس ُنـــــ       ْمُس َتْجلو لَْوَنها   شَّ َوَتخالُها َوال         

 ط ( ِب ادلٛػٛع اٌؼبَ ) ادلظٙش ( ٌألث١بد اٌغبثمخ ؟ 

 وصف المابٌات ) وصف نافورة األسود فً ساحة قصر الحمراء ( 
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 ط ( ٚػؼ ِؼبٟٔ ادلفشداد اٌزب١ٌخ : 

فواه أ، اللواحس : مفرد الحس وهً المٌاه المندفعة من  النضار : الذهب الخالص   ، البلور : حجر أبٌض شفاف 
 األسود

دقة التصوٌر وجماله  اخلبط١خ اٌف١ٕخ اٌجبسصح يف األث١بد اٌغبثمخ ؟ ط ( ٚػؼ  

 ط( ػًٍ عجت ئصبسح خٛاؿش اٌشؼشاء ٚئثذاػُٙ يف ٚطف ٚرظ٠ٛش ادلبئ١بد ِضً اٌجؾبس ٚاٌغٛالٟ ٚاٌربن ؟

وا فً ، فؤثارت خواطر الشعراء فؤبدع ألّن األندلس شبه جزٌرة تحٌط بها المٌاه من جهات ثالث وتكثر فٌها األنهار
 وصفها وتصوٌرها . 

، مثل: ابن خفاجة ٌخاطب الجبل قائال:(  ِٕبعبح اٌـج١ؼخ ٚثش اذلَّٛ ِٚشبسوزٙب إٌبط ارشاؽُٙ ٚ أفشاؽُٙ 4  

ٌُطاِوُل أَْعناَن الأوَ  إاَبِة بــاِذٍخ           مِاِء ِبغـــِـــاِربِ سْرَعــــــَن َطّماِح الذُّ

اًل ُسْهبِه باْلَمناكـــٌَسدُّ َمَهبَّ الّرٌِح ِمِن ُكلِّ  ٌْ ْزُحـُم لَ ٌَ ــِِب ــِوْجــَهة        َو  

الً ُمْفكٌر فًِ الَعواِقِب  ُه       َطواَل اللٌَّ  َوقُور َعلــِــــِى َظْهر الَفالة َكـــِؤنَّ

ه َوْهَو أَْخرَ صأَ          ٌْ َرى بالَعجـابـ       امٌت س صْخُت إلَ ُل السُّ ٌْ َثنً لَ ب   َفحدَّ  

؟ اثٓ خفبعخ ِب ادلظٙش اٌزٞ دتضٍٗ أث١بد ط(   

مناجاة الطبٌعة  -  

   التشخٌص   ط ( ٚػؼ اخلبط١خ اٌف١ٕخ اٌجبسصح يف األث١بد اٌغبثمخ ؟

 ط ( ٚػؼ ِؼبٟٔ ادلفشداد اٌزب١ٌخ : 

 أرعن : الجبل المرتفع  ، الذإابة : الخصلة من الشعر  ، المناكب : جمع منكب وهو ناحٌة الشًء وجانبه

      الفالة : الصحراء الواسعة  ، أصخت : استمعت 

 ط( ِب اخلظبئض اٌف١ٕخ ٌشؼش ٚطف اٌـج١ؼخ ؟

إبراز الطبٌعة فً صور شخوص وبث الحٌاة فٌها ) ابن سفر جعل الزهر ٌبتسم وابن ب وذلك( ٠غزخذَ اٌزشخ١ض  1

 خفاجة جعل الجبل رجال ٌشكوه همومه ( .

التً تكثر فٌها مظاهر مستمدة من البٌبة األندلسٌة وطبٌعتها غٍٙخ اٌ ٟؼبٔادلٚاعزخذاَ ( االثزؼبد ػٓ األٌفبف اٌغش٠جخ ، 2

 الطبٌعة الخالبة من أنهار وأشجار وورود .

وصف زهر البهار ونافورة األسود .كما فً  ( دلخ اٌزظ٠ٛش ٚمجبٌٗ :3  

 ط ( ِٓ اخلظبئض اٌف١ٕخ ٌشؼش اٌـج١ؼخ ) اٌزشخ١ض ( ٚػؼ رٌه . 
الطبٌعة فً صور شخوص وبث الحٌاة فٌهاإبراز ب وذلك  

 ط ( ِٓ أ٠ٓ اعزّذ اٌشؼشاء األٔذٌغ١ْٛ أٌفبظُٙ ؟ 

 من البٌبة األندلسٌة وطبٌعتها التً تكثر فٌها مظاهر الطبٌعة الخالبة . 
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 ـــــــ يف اٌىزبة (  13طــــ : ٚئعبثبرٙبأعئٍخ اٌٛؽذح ) 

( ثني أعجبة اصد٘بس شؼش ٚطف اٌـج١ؼخ يف األٔذٌظ ؟  1  

لما تتمٌز به بالد االندلس من جمال الطبٌعة المتمثل فً تنوع التضارٌس ، واعتدال المناخ ، وغزارة المٌاه وخصوبة  

 االرض ، وخضرتها الدابمة .

  ( اعزٕزظ ادلظٙش اٌزٞ ديضٍٗ وً ث١ذ دمب ٠أرٟ ِٓ ِظب٘ش شؼش ٚطف اٌـج١ؼخ :2 

) وصف المابٌات (                 ِٓ مل ٠ش اٌجؾش ٠ِٛب ِب سأٜ ػغجب    اٌجؾش أػظُ دمب أٔذ حتغجٗ             -أ  

 ٚأٔٙبس  ٠ب أً٘ أٔذٌظ هلل دسوُ                   -ة
ٌ
 ٚأشغبس

ّ
) وصف البٌبة األندلسٌة (                          ِبء ٚظً  

 ٚاٌجٙبس دساُ٘ػٍٝ ٔشعظ ِضً اٌذٔبٔري  -ط
ّ
) وصف الحدابق والرٌاض (                ثذدد         ػٍٝ ثغؾ خض  

الشأ إٌض ا٢رٟ ، صُ أعت ػٓ األعئٍخ اٌزٟ ر١ٍٗ :  -3  

 ٠مٛي اثٓ األثبس اٌمؼبػٟ يف ٚطف ٔٙش : 

ٚٔٙش وّب راثذ عجبئه فؼخ            ؽىٝ مبؾب١ٔٗ أؼـبف األسالُ       

ٜ خؼ١جب ِضً داِٟ اٌظٛاسَ   ١ٍٗ امحشاسٖ      ئرا اٌشفك اعزٛىل ػ   
ّ
رجذ  

 ألدٚاػٍ ػ١ٍٗ ٔٛاػُ        ٚرـٍؼٗ يف دوٕخ ثؼذ صسلخ             
ٌ
ظالي  

 

  ) وصف المابٌات (         ؟ ِب ادلظٙش اٌزٞ دتضٍٗ األث١بد اٌغبثمخ ِٓ ِظب٘ش شؼش ٚطف اٌـج١ؼخ -أ

ِضً ِٓ األث١بد اٌغبثمخ ػٍٝ اخلظ١ظزني اٌف١ٕزني ا٢ر١زني :  -ة  
اٌزشخ١ض ٚاٌزشج١ٗ .-1     

شبه ماء النهر بالفضة السابلة ، وشبه تعرجات النهر باألفاعً ، وشبه النهر حٌن ٌنعكس علٌه الشفق األحمر بالدماء 

 الحمراء التً تقطر من السٌف .

ٔذٌغ١خ . ادلؼبٟٔ ادلغزّذح ِٓ اٌج١ئخ األ -2    

 وصف النهر ، فاألندلس تكثر فٌها األنهار ، كما أشار  الى جمال البٌبة األندلسٌة حٌث تحدث عن المٌاه واألشجار .

ٚظف اٌشبػش ػٕظش اٌٍْٛ يف دلخ اٌزظ٠ٛش ٚمجبٌٗ ، ٚػؼ رٌه . –ط   

مراء التً تقطر من السٌف ، وظف الشاعر اللون األحمر حٌن شبه النهر الذي انعكس علٌه الشفق االحمر  بالدماء الح

 وأشار الى المٌاه الزرقاء التً تتحول الى سوداء داكنة حٌن تظللها األشجار 
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 ط( ِىت اشزٙش فٓ سصبء ادلذْ ٚادلّبٌه ؟

( اشتداد المواجهة بٌن المسلمٌن 2  والتقلبات السٌاسٌة  ( بعد حالة الضعف واالنقسام فً فترة ملوك الطوابف1

 ( سقوط الممالك واإلمارات األندلسٌة .3وأعدابهم وسقوط المدن اإلسالمٌة      

 ط( و١ف ٚاوت اٌشؼش األٔذٌغٟ األؽٛاي اٌغ١بع١خ يف األٔذٌظ ؟

بقصابد تحمل  الحسرة واأللم على مدن وممالك زابلة .  -  

 ط ( ػًٍ : طبس سصبء ادلذْ ٚادلّبٌه فًٕب شؼش٠ًب لبئًّب ثزارٗ يف األدة األٔذٌغٟ 

اشتداد المواجهة بٌن المسلمٌن وأعدابهم  والتقلبات السٌاسٌة و حالة الضعف واالنقسام فً فترة ملوك الطوابفبسبب 

األحداث السٌاسٌة فجادت قرابح  هذه الشعر واكبفقد سقوط الممالك واإلمارات األندلسٌة . ووسقوط المدن اإلسالمٌة 

.حسرة وألم شدٌدٌن على مدن ذاهبة الشعراء بقصابد طوال تنبا عن   

 ط( ِب ِظب٘ش شؼش سصبء ادلذْ ٚادلّبٌه ؟ 

: ابن خفاجة فً رثاء بلنسٌة :( رظ٠ٛش ِب ؽً ثبدلذْ ِٓ خشاة ٚدِبس  1  

َمحا ِسَنِك الِبلــــــى َوالّنـارُ  عاَثْت بِساَحتِِك الِعدا ٌــــــــــا داُر        َوَمحا  

َد فـــــــــــً َجنابِِك ناِظـٌر        طاَل اْعتِـبــــــــاٌر فٌِك َوا ِتـْعبارُ سَوإذا َتَردَّ  

ـدارُ ــــِت بَخراِبها اأَلَْقــِــضْهلِها         َوَتَمخَّ اَذَفِت الخطــــوُب باَ أَْرٌض َتق  

ُد الَحَدثان فً  ٌَ ٌـاُر دٌ أَْنَت أَْنت َوال ال" ــاتها         صـَعرَ َكَتَبْت  " ـارُ ـالـدِّ  

 ط( ِب ادلٛػٛع اٌؼبَ ٌألث١بد اٌغبثمخ ؟ 

 تصوٌر ما حل بمدٌنة ) بلنسٌة ( من خراب ودمار 

  ط ( ٚػؼ ِؼبٟٔ ادلفشداد اٌزب١ٌخ :  

 الخطوب : المكاره  ، الحدثان : المصابب والنوابب ، عرصاتها :ساحاتها 

( ادلٛاصٔخ ثني ِبػٟ ادلذْ ٚؽبػش٘ب 2  

ٌقول ابن اللبانة فً رثاء دولة بنً عباد فً اشبٌلٌة ومقارنة حالها أٌام حكم المعتمد وبعد سقوطها :     

ِماُء بُمْزن رابـــٍح غـــــــاد         َعلـــِى الَبهالٌـِل ِِمـــْن أَْبنـاء َعّبــــ ـاِد ــَتْبكــً ِالسَّ  

ْت َقواعــــــُده َعلى الجبال دـاـــــــْرُض مْنُهْم ذاَت أَْوتـــألْ اَوكاَنت            االَّتً ُهدَّ  

ــــْوَم ال  َوَكـْعـَبــٌة كاَنـِت اآلمـاُل َتْعـُمُرهـــــا           ٌَ ـاِد   ـــــبـــــ عاِكٌف فٌها َوال َفال  

ُت الَمْكُرماِت َفُخْذ         ضٌا   ٌْ ُف أَْقَفَر َب ّزادِ ــــــلََة الضـمِّ َرْحلَِك َواْجَمْع فُ ضفً    ٌْ  

 اثهيا : شعر راثء املدن واملامكل 
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ٍّني ٚاثزؼبدُ٘ ػٓ رؼب١ٌُ اٌذ٠ٓ احل١ٕف ادلغِٓ ػؼف ( روش أعجبة اذلضديخ 3  

: الجّد فً وصف ما آل إلٌه حال ملوك الطوائف بسبب سوء تدبٌرهم ٌقول ابن   

 أرى الملوك اصابتهم بؤندلس       دوابر السوء ال تبقً وال تذر   

 ناموا وأسرى لهم تحت الدجى قدٌر         هوى بؤنجمهم خسفا فما شعروا 

، ٚدػٛرُٙ ئىل ٔظشح ئخٛأُٙ :( االعزٕغبد ثبدلغٍّني ٚاعزٕٙبع اذلُّ 4  

ابن األبار فً رثاء بلنسٌة :ٌقول     

ــِل هللاِ أَْنـَدلُسأَْدِرْك بـَِخـٌـْـلِــَك  ٌْ بـٌَل إلــى َمْنـجـاتـِهـا َدَرســــــا ــــَخـــ ا        إنَّ السَّ  

ــَزْل ِمـْنـَك ِعــزُّ النَّ صوَهْب لَها ِمْن َعزٌِز النَّ  ٌَ اِر ُمْلَتَمـسـصِر ما اْلَتَمسْت        َفلَْم   

 ط ( عُ أشٙش لظ١ذح ل١ٍذ يف سصبء ادلذْ ٚادلّبٌه ؟  

ٌّة أبً البقاء الرندّي      نون  

 يف سصبء ادلذْ ٚادلّبٌه أوضش ِٓ غري٘ب ط( 
ّ
؟ثني عجت شٙشح لظ١ذح أثٟ اٌجمبء اٌشٔذٞ  

ألنها ال ترثً مدٌنة بعٌنها بل ترثً األندلس مدنا وممالك وتعبر عن تجربة حقٌقٌة عاشها الشاعر . -  

 ط( ِب اٌغّبد اٌف١ٕخ يف لظ١ذح أثٟ اٌجمبء اٌشٔذٞ؟

بدأ قصٌدته بحكمة  -ج      عن تجربة حقٌقٌة عاشها الشاعرتعبر  -ب   ترثً األندلس مدنا و ممالك  -أ    

تصوٌر ما حل باألندلس من خطوب ، ٌقول فً نونٌته : -د     

ٍء إذا مـــا َتـمَّ ُنقْ          ًْ ٌُـَغرَّ بـِطـٌِب الـَعــٌْ   اُن        صلُِكلِّ َشـ ـاُن   ــــــــسإنْ  شَفـال   

ًَ اأُلُموُر َكما         هُ َزَمــٌن ســاَءْتــُه أْزمــــاُن    ها ُدَوٌل         ـــَ اَهْدتشِه َمـْن  َســـرَّ  

ـاُن ــــــــــشٌـَدوُم عـلى حـاٍل لَـها   َوال ٍد         ـــَ ُتـْبقً َعلى أَح َوهِذِه الّداُر ال         

عَ         ْهِر أَْنواٌع ُمـَنوَّ مـــــــاِن َمـسّراٌت َو أَْحـــــَفـجاِبُع الـدَّ ــزاُن   ـــــــٌة         َولـِلــزَّ  

ٌُـسهِّلُ        الِم ُسْلــــواُن ــــــسْ اإلَومـــــا لِـما َحـلَّ بِ     ــها       ـــَولِْلَحواِدِث ُسـْلـواٌن   

ْهــِر ِنْســـصِتْلَك المُ         َمها          َومـا لَـها َمـــَع طوِل الـدَّ ٌاُن  ـــٌَبُة أَْنـسْت ما َتَقدَّ  

ِهـُم          أَحــ        ــانُ ـــــاَل حـالَُهـــُم َجـــْوٌر َوُطـْغـٌــــٌـا َمـْن لِـِذلَِّة َقـــْوٍم َبْعَد ِعزِّ  

؟ بؿفخط( ػًٍ دلبرا ٠زظف سصبء األٔذٌظ حبشاسح اٌؼ  

الن الشاعر صادق فً ما ٌقول ، فهو ال ٌتصنع وال ٌتكسب ، وال ٌصور واقعا مإلما ال مكان للتكلف فٌه ٌعبر عن 

.مشاعره تجاه ما حل بالمدن وأهلها ، فجاءت معظم القصابد باكٌة شجٌة   
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 ط( ِب ٟ٘ اخلظبئض اٌف١ٕخ ٌشؼش سصبء ادلذْ ؟

حرارة العاطفة وعمق الشعور بالحزن والموازنة بٌن الماضً والحاضر . -أ   

الرندي  أبً البقاء ) قصٌدة ،و هذا ٌظهر فً  غلبة النزعة الدٌنٌة والحكمة النابعة عن تجارب مرٌرة -ب   

( .حٌن ٌتحدث بحكمة عن تداول األٌام وتبدل الحال وتقلب الزمان      

تحسر ، تفجع ( .لل  استفهام ونداء ، ال الطلبً ) استخدام أسالٌب اإلنشاء -ج   

 

 ـــــــ يف اٌىزبة (  17: طــــ ٚئعبثبرٙب) أعئٍخ اٌٛؽذح 

ٚػؼ أثشص ِظب٘ش شؼش سصبء ادلذْ ٚادلّبٌه ؟  -1  

تصوٌر ما حل بالمدن من خراب ودمار وما نزل بؤهلها من كرب ، والموازنة بٌن ماضً المدن وحاضرها ، وذكر 

من ضعف المسلمٌن وانقسامهم وما آلت الٌه أحوالهم ،واالستنجاد بالمسلمٌن واستنهاض هممهم  ةالهزٌماسباب 

 ودعوتهم الى نصرة اخوانهم 

 

ػًٍ ِب ٠أرٟ :  -2  

رٛعغ شؼشاء األٔذٌظ يف سصبء ادلذْ ٚادلّبٌه ؽىت أطجؼ غشػب شؼش٠ب لبئّب ثزارٗ . -أ     

اشتداد المواجهة بٌن المسلمٌن وأعدابهم  والتقلبات السٌاسٌة و ملوك الطوابفحالة الضعف واالنقسام فً فترة بسبب 

األحداث السٌاسٌة فجادت قرابح  الشعر هذه واكبفقد سقوط الممالك واإلمارات األندلسٌة . ووسقوط المدن اإلسالمٌة 

حسرة وألم شدٌدٌن على مدن ذاهبة .الشعراء بقصابد طوال تنبا عن   

٠زظف شؼش سصبء ادلذْ ٚادلّبٌه حبشاسح اٌؼبؿفخ  -ة        

الن الشاعر صادق فً ما ٌقول ، فهو ال ٌتصنع وال ٌتكسب ، وال ٌصور واقعا مإلما ال مكان للتكلف فٌه ٌعبر عن 

     مشاعره تجاه ما حل بالمدن وأهلها ، فجاءت معظم القصابد باكٌة شجٌة

 

أ٠بَ ؽىُ ادلؼزّذ ثٓ ػجبد ٚثؼذ عمٛؿٙب ، وّب ث١ٕٙب اٌشبػش اثٓ اٌٍجبٔخ .ٚاصْ ثني ؽبي ِذ٠ٕخ ) اشج١ٍ١خ (  -3  

كانت اشبٌلٌة شامخة عزٌزة ٌقصدها الزوار لتحقٌق آمالهم وطموحاتهم ، وكانت محطا للكرم والكرماء . أما بعد 

 سقوطها فقد أقفرت من الزوار ، وخلت  من الكرماء ، فاصبح الضعٌف ٌقتات من بقاٌا الطعام .
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٠مٛي اثٓ ػجذْٚ يف سصبء دٌٚخ ثٕٟ ادلظفش يف ) ثـ١ٍٛط ( :  -4  

الدهر ٌفجع بعد العٌن باألثر      فما البكاء على األشباح والصور        

فالدهر حرب وإن أبدى مسالمة     والسود والبٌض مثل البٌض والسمر        

بنى المظفر واألٌام ما برحت     مراحل والورى منها على سفر       

أٌن اإلباء الذي أرسوا قواعده       على دعائم من عز ومن ظفر       

أٌن الوفاء الذي أصفوا شرائعه       فلم ٌرد أحد منهم على كدر       

تقر  كانوا رواسً أرض هللا مذ نؤوا       عنها استطارت بمن فٌها ولم       

 بعد إنعام النظر فً النص السابق ، أجب عما ٌؤتً : 

اعزٕزظ ادلظٙش اٌزٞ ديضٍٗ إٌض . -أ   

الموازنة بٌن ماضً المدن وحاضرها ، وذكر أسباب الهزٌمة .         

ِضً ِٓ إٌض ػٍٝ ِب ٠أرٟ :  –ة    

والسود والبٌض مثل البٌض والسمر   :  البٌت الثانً  : فالدهر حرب وان أبدي مسالمة رٛظ١ف احلىّخ -1     

ؽشاسح اٌؼبؿفخ ٚػّك اٌشؼٛس ثبألعٝ ٚاحلضْ  -2      

: الدهر ٌفجع بعد العٌن باألثر    فما البكاء على األشباح والصور  البٌت األول   

 اضافة الى استخدام الشاعر اسلوب االستفهام الذي ٌفٌد التحسر على ما ضاع من اباء ووفاء 

 يف سصبء ادلذْ ٚادلّبٌه أوضش ِٓ غري٘ب اشزٙشد لظ١ -5
ّ
، ثني عجت رٌه ذح أثٟ اٌجمبء اٌشٔذٞ  

ال نها ال ترثً مدٌنة بعٌنها بل ترثً األندلس فً مجموعها مدنا وممالك ، وتمثل حال األندلسٌٌن جمٌعهم فً تلك 

باألندلس من خطوب جلٌلة ال الحقبة ، وتعبر عن تجربة حقٌقٌة عاشها الشاعر ، وبداها بحكمة عامة ،ثم صور ما حل 

 عزاء فٌها وال تؤسً دونها .
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 ط( ِب ادلىبٔخ اٌزٟ ؽظ١ذ ثٙب ادلشأح األٔذٌغ١خ ؟

حظٌت بمكانة كبٌرة حٌث :      

مثل الكاتبة والعالمة )نضار الغرناطً ( ،    مختلفة تولت مناصب -فً الحٌاة العامة  ب شاركت -أ    

( .، حفصة الركونٌة والشاعرة )حمدة بنت زٌاد ، حسانة التمٌمٌة ، تمٌمة بنت ٌوسف        

شة ؟ غط ( ػًٍ : ٌمجذ محذح ثٕذ ص٠بد ثـ خٕغبء ادل  

 ألنها قالت شعرا فً الرثاء وكانت مجٌدة فٌه . 

 ؟   
ّ
 ط ( ِب ٟ٘ األغشاع اٌشؼش٠خ اٌزٟ ٔظّذ ف١ٙب ادلشأح يف اٌؼظش األٔذٌغٟ

الفخر      -3الوصف       -2مدح    ال -1     

 ط ( ِب اٌغجت اٌزٞ دفغ ادلشأح ئىل أْ رٕظُ شؼشا يف غشع ادلذػ  ؟

 للتعبٌر عن مشاعر الود واإلخالص ، أو من أجل تحقٌق رغبة ذاتٌة مثل رفع ظالمة أو طلب نجدة 

ادلذػ :  -1  

 تقول حسانة التمٌمٌة فً مدح الحكم بن الناصر بعد أن حقق طلبها ورفع ظالمتها : 

ابن الهشامٌن خٌر الناس مؤثرة        وخٌر منتجع ٌوما لرواد         

إن هّز ٌوم الوغى أثناء صعدته       روى أنابٌبها من صرف فرصاد        

بٌن آباء وأجداد قل لإلمام أٌا خٌر الورى نسبا        مقابال        

 ط ( ِب اٌغشع اٌشؼشٞ يف األث١بد اٌغبثمخ ؟ 

المدح      

 ط ( ٚػؼ ِؼبٟٔ ادلفشداد اٌزب١ٌخ : 

 مؤثرة : مكرمة  / منتجع : مكان ٌطلب فٌه الكأل  / الصعدة :القصبة / فرصاد : الدم 

 ط ( ِب ادلؼىن ادلشاد يف اٌج١ذ اٌضبٟٔ ؟ 

  بؤن األمٌر شجاع فً ساحة المعركة   

 

 

 

 

 اثلثا : شعر املرأ ة
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اٌٛطف :  -2  

 وصفت حمدة بنت زٌاد ) وادي آش : وهو واد فً بلدة قرب غرناطة ( :

لفحة الرمضاء واٍد     سقاه مضاعف الغٌث العمٌم  وقانا       

حللنا دوحه فحنا علٌنا      حنو المرضعات على الفطٌم        

وأرشفنا على ظمؤ زالال    ٌرد الروح للقلب السقٌم        

الشمس أنى واجهتها       فٌحجبها وٌؤذن للنسٌم  ٌصد      

ٌروع حصاه حالٌة العذارى     فتلمس جانب العقد النظٌم       

 ط ( ِب اٌغشع اٌشؼشٞ يف األث١بد اٌغبثمخ ؟ 

 الوصف 

 ط ( ٚػؼ ِؼبٟٔ ادلفشداد اٌزب١ٌخ : 

الرمضاء : شدة الحر  / حالٌة : المرأة التً تلبس الحلً   

 ط ( أضش األث١بد اٌغبثمخ ؟ 

وصفت الشاعرة هذا الوادي وصفا بارعا دقٌقا حٌن جلست تتفٌؤ ظالله وتبدو الحصى فٌه كؤنه لشدة صفابها كالجواهر 

  فتظن الحسان الناظرات فٌه ، كؤن عقودهن انفرطت فٌه فٌسرعن إلى تفقد وتلمس عقودهن . 

اٌفخش : -3  

يف شؼش٘ب ؟ط ( مب افزخشد ادلشأح األٔذٌغ١خ   

.افتخرت بحسبها ونسبها وجمالها وعفتها ومهاراتها    

 ط( ِبرا ديضً  اٌفخش ثبٌٕغجخ ٌٍّشأح األٔذٌغ١خ ؟   

. لتعبٌر عن كبرٌابها والمباهاة بنفسهالألن الفخر متنفس لها    

 قالت تمٌمة بنت ٌوسف :

هً الشمس مسكنها فً السماء     فعّز  الفإدا عزاًء جمٌال          

ولن تستطٌع إلٌه الصعود         ولن تستطٌع إلٌك النزوال          

ط ( ِب اٌغشع اٌشؼشٞ يف األث١بد اٌغبثمخ ؟    

الفخر      

  ط ( مب رفزخش اٌشبػشح يف األث١بد اٌغبثمخ ؟  

 تفتخر بنفسها وأنه ٌصعب الوصول إلٌها أو أن تنزل من مكانها السامً 
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 من ذلك افتخار حفصة الركونٌة : 

ٌا ربة الحسن بل ٌا ربة الكرم         غضً جفونك عما خطه قلمً       

تصفحٌه بلحظ الود منعمة               ال تحفلً برديء الخط والكلم .      

 

 ط ( مب رفزخش اٌشبػشح يف األث١بد اٌغبثمخ ؟ 

 تفتخر بخطها ، حٌن طلبت منها إحدى النساء أن تكتب لها شٌبا بخطها 

 

ط( ِب اخلظبئض اٌف١ٕخ ٌشؼش ادلشأح ؟   

وحدة الموضوع .) وظهرت هذه الخاصٌة فً معظم القصابد والمقطوعات ( . -1  

بساطة التصوٌر وجماله ، وخلوه من التكلف ) علل ذلك (  -2  

.ألن صوره تخضع لعاطفة المرأة المتدفقة     
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 ـــــــ يف اٌىزبة (  21: طــــ ٚئعبثبرٙب) أعئٍخ اٌٛؽذح 

ٚػؼ ِٓ خالي ِب دسعذ ِىبٔخ ادلشأح يف األٔذٌظ ؟ -1  

نالت المرأة مكانة كبٌرة فً المجتمع األندلسً ، وشاركت فً الحٌاة العامة ، وتولت مناصب مختلفة ، فكانت كاتبة ، 

األندلسً ح التً سادت المجتمع وعالمة ، وشاعرة ، وكان لكثٌر من النساء نفوذ سٌاسً ، بسبب أجواء الحرٌة واالنفتا  

اعزٕزظ اٌغشع اٌشؼشٞ اٌزٞ ديضٍٗ وً دمب ٠أرٟ :  -2  

لبٌذ ٚالدح ثٕذ ادلغزىفٟ :  -أ     

أٔب ٚاهلل أطٍؼ ٌٍّؼبيل    ٚأِشٟ ِش١زٟ ٚأر١ٗ ر١ٙب                                            ) الفخر (    

لبٌذ ؽغبٔخ اٌز١ّ١ّخ :  -ة   

         ٟ
ّ
      أثب احلغني عمزٗ اٌٛاوف اٌذ٠ُ     ئ١ٌه اثب اٌؼبطٟ ِٛعؼخ     ئٔ

ىزٗ ِمب١ٌذ إٌٙٝ األُِ        
ّ
   ( ) المدح                 أذ اإلِبَ اٌزٞ أمبد االٔبَ ٌٗ        ٍِٚ

الشأ إٌض ا٢رٟ ، صُ أعت ػٓ األعئٍخ اٌزٟ ر١ٍٗ : -3  

ش      
ّ
ٌٛ وٕذ رٕظف يف اذلٜٛ ِب ث١ٕٕب      مل رٙٛ عبس٠زٟ ٚمل رزخ١  

ٚرشوذ غظٕب ِضّشا جبّبٌٗ       ٚعٕؾذ ٌٍغظٓ اٌزٞ مل ٠ضّش       

ٌٚمذ ػٍّذ ثإٟٔٔ ثذس اٌغّب       ٌىٓ د١٘ذ ٌشمٛرٟ ثبدلشرتٞ       

ِب اٌغشع اٌشؼشٞ اٌزٞ دتضٍٗ األث١بد اٌغبثمخ ؟ -أ   

  الفخر  

األث١بد اٌغبثمخ ػٍٝ مجبي اٌزظ٠ٛش .  ِضً ِٓ –ة   

 شبهت نفسها بالغصن المثمر وبالبدر ، وفً المقابل شبهت غٌرها بالغصن غٌر المثمر وبكوكب المشتري .
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 ط( ػشف ادلٛشؼ ٌغخ ؟

تتزٌن به المرأة .  والجوهر المنظوم من الوشاح ، حزام مرصع باللإلإ         

ػشف ادلٛشؼ اطـالؽب ؟ط(   

كالم منظوم على قوالب محددة وأوزان مختلفة .        

 ط( ػًٍ عجت رغ١ّزٗ ثبدلٛشؼ ؟

وتزٌٌن وصنعة ، فكؤنه ٌشبه وشاح المرأة المرصع باللإلإ . و ترصٌع لما فٌه من زخرفة        

 ط( ِب أعجبة ٔشأح ادلٛشؼ ؟

بً العالء الخروج على بنٌة القصٌدة والثورة على القدٌم .جذور شرقٌة من محاوالت بشار بن برد ومسلم وأ  -1  

لسٌة .                                                          دأندلسٌة المنشؤ له صلة بالحٌاة األن -2  

 ط( ِب ػٛاًِ ظٙٛس ادلٛشؼ ؟

التجدٌد الموسٌقً الذي أدخله زرٌاب . -1  

أجواء الحرٌة واالنفتاح التً عاشها شٌوع  -3لخروج على األوزان التقلٌدٌة مٌل األندلسٌٌن إلى اإلبداع و ا -2

 األندلسٌون وانتشار مجالس السمر .

 ط( اروش أُ٘ اٌٛشبؽني ؟

رابد الوشاحٌن : مقدم القبري ، عبادة بن ماء السماء  ، ابن بقً ، لسان الدٌن بن الخطٌب ، ابن سهل اإلشبٌلً ، ابن   

 زهر اإلشبٌلً .

ِٓ ٘ٛ أٚي ِٓ ٔظُ ادلٛشؼ ؟ ط (   

مقّدم بن معافى القبريّ      

 ط( ٚػؼ ث١ٕخ ادلٛشؼ ؟

.ٌتؤلف الموشح من ستة أقفال وخمسة أبٌات  ، وهو الموشح التام     

أو من خمسة أقفال وخمسة أبٌات وهو الموشح األقرع .     

 

الخطٌب ، موضحا علٌه أجزاء الموشح ، وقد نسوق اآلن مثاال تطبٌقٌا من موشح ) ٌا زمان الوصل ( للسان الدٌن ابن 

قاله ٌمدح امٌر غرناطة أبا عبدهللا محمد الغنً باهلل ، معارضا ابن سهل األشبٌلً فً موشحه " هل درى ظبً الحمى 

 " ، وقد جمع ابن الخطٌب فً موشحه بٌن مدح وغزل ووصف ، كما تحدث عن الهوى والشكوى ومجالس األنس :

 

 رابعا : املوحش 
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اٌزبَ ؟ ط( ػشف ادلٛشؼ  

ما ابتدئ باألقفال وٌتكون من ستة أقفال وخمسة ابٌات .       

 ط( ػشف ادلٛشؼ األلشع ؟ 

ما ابتدئ باألبٌات وٌتكون من خمسة أقفال وخمسة أبٌات )ٌخلو من المطلع ( .       

 ط( ػشف ادلـٍغ ؟

القفل األول من الموشح ٌتكون من شطرٌن أو أربعة تسمى األغصان .      

اٌغظٓ ؟ط( ػشف   

كل شطر من أشطر المطلع أو القفل أو الخرجة .تتفق األغصان فً عددها ووزنها وقافٌتها .      

 ط( ػشف اٌذٚس؟

مجموعة من األسماط التً تقع بٌن قفلٌن، أو بٌن المطلع والقفل ، أو بٌن القفل والخرجة .      

 ط( ػشف اٌمفً ؟

مطلع من حٌث الوزن والقافٌة وعدد األغصان .هو القسم الذي ٌلً الدور مباشرة ، وٌشبه ال      

 ط( ػشف اٌج١ذ ؟

ٌتكون من الدور والقفل الذي ٌلٌه .       

 ط( ػشف اٌغّؾ ؟

وٌجب أن تكون أسماط كل دور على روي واحد وقافٌة واحدة  ، وٌتكرر بالعدد نفسه شطر الدوركل شطر من أ    

 ط( ػشف اخلشعخ ؟ 

خرجة عامٌة أعجمٌة وهً  -2فً الغزل والمدح ،  اللفظ  خرجة فصٌحة  -1 :ٟٚ٘ ٔٛػبْ آخر قفل فً الموشح   

 المفضلة تسبق بـ ) قال ، غنى ( .

 ط( ِب ٟ٘ أغشاع ادلٛشؼ ؟

الغزل ، وصف الطبٌعة ، المدح ، الرثاء ، الزهد ، الطردٌات .    
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 ط( ػشف اٌـشد٠بد ؟

هً أشعار نظمت فً الصٌد .    

االغشاع اٌزٟ رٕبعت اٌغٕبء وبٌغضي ٚٚطف اٌـج١ؼخ .ط( ػًٍ ٔظّذ ادلٛشؾبد يف   

ألن الموشح ارتبط فً نشؤته بالغناء .    

عبء ػ١ٍٙب ادلٛشؼ ؟ ط ( ِب ٟ٘ األغشاع اٌشؼش٠خ اٌزٟ   

: ابن المهلهل ٌصف النهر وٌتكئ على التشخٌص  ٚطف اٌـج١ؼخ -أ  

ْهُر             ـوِن   صَعلى قُدوِد الغُ    ـلَّ ُحشـامـا    سالنَّ  

ـسٌـِم َمـجــ                        الُ   ـَولِـلـنَّ  

وْ                         فٌِِه اْختٌِالُ     ضَوالرَّ  

ـِه ِظـ                         ٌْ ْت َعـلَـ اللُ  ـُمـدَّ  

ْهـُر                 َوْجًدا بِتِْلَك اللُّحونِ       ـقَّ ِكماما شَوالزَّ

ابن الزقاق البلنسً اٌغضي : -ة  

ذي َهَمعا         ْوِق َعْن َنْفسً     شَ ُخْذ َحدٌَث ال                 ْمـِع الَـّ َوَعـِن الـدَّ  

ـَقـدا   شَ مـا َتـرى                                  ـْوقً َقـِد اتَّ  

ــَردا                                     ْمـِع َواطَّ َوَهـمـى بِـالـدَّ  

َك ُسدى                                 ٌْ   َواْغَتدى َقْلبً َعلَ

َن َطْرفً َوالحَ      ٍس    بآِه ِمـــْن مـــاٍء َوِمــــْن َقــ                  ٌْ ا َجَمعاشَب  

فً مدح أمٌر غرناطة . : ٌمثله لسان الدٌن بن الخطٌب  " ٌا زمان الوصل "  ادلذػ  -ط  

١ش اٌشىً اٌفٕٟ ؟ؽط( ِب اٌزٞ ديضٍٗ ادلٛشؼ ِٓ   

ٌعتبر الموشح ثورة على التشكٌل اإلٌقاعً للقصٌدة العربٌة التً تلتزم بوحدة الوزن والقافٌة والروي .    

ِب ٟ٘ اخلظبئض اٌف١ٕخ ٌٍّٛشؼ ِٓ ؽ١ش : ط (    

.تتفاوت من حٌث الفصاحة و الركاكة والضعف :  اٌٍغخ -1  

 ط( ػًٍ رزفبٚد ٌغخ ادلٛشؾبد  ثني اٌفظبؽخ ٚاٌشوبوخ " اٌزغبً٘ اٌٍغٛٞ" ؟

ألن الغاٌة الغنابٌة وتناسب الموشحات مع العامة  قادت الوشاحٌن  إلى التساهل اللغوي واستخدام ألفاظ عامٌة فً   

 الخرجة .

ى الصنعة البدٌعٌة " جناس ، طباق ، مقابلة "مالت الموشحات إل األعٍٛة :  -2  
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 ط( ػًٍ ١ًِ ادلٛشؾبد ئىل اٌظٕؼخ اٌجذ٠ؼ١خ أدٜ ئىل اٌزىٍف يف ثؼغ اٌرتاو١ت ؟

بسبب القٌود على األلفاظ واستخدام الصنعة البدٌعٌة .     

: مستمدة من البٌبة األندلسٌة وتتسم بالبساطة والتكرار . ادلؼبٟٔ  -3  

المٌل إلى التشخٌص والتجسٌم والتشبٌه خاصة فً وصف الطبٌعة  -أ:    اٌظٛس اٌشؼش٠خ -4  

معظم الصور الفنٌة تقلٌدٌة مؤلوفة . -ب                                     

اهتموا بالموسٌقا الداخلٌة من : اهتم الوشاحون بالموسٌقا مما أدى إلى تنوٌع النغم واألوزان والقوافً  كما ادلٛع١مب  -5

ت جرس موسٌقً وتكرار بعض الحروف لفاظ ذاخالل أ  

 ط( ػًٍ حتمك اإل٠مبع ادلزالئُ ِغ اٌٍؾٓ ٚاٌغٕبء يف ادلٛشؼ ؟ 

بسبب تنوٌع النغم واألوزان والقوافً .     

  : تنوع الوزن وتعددت القافٌة  " لكل دور قافٌة مع االلتزام بقافٌة األغصان واألقفال " اٌٛصْ ٚاٌمبف١خ  -6
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 ـــــــ يف اٌىزبة (  28: طــــ ٚئعبثبرٙب) أعئٍخ اٌٛؽذح 

ػشف وال دمب ٠أرٟ :  -1  

 . الموشح الذي ٌخلو من المطلع ، بل ٌبدأ بمكونات البٌت ) االسماط والقفل (: ادلٛشؼ األلشع   

  االغصان .: القسم الذي ٌلً الدور مباشرة ، وٌشبه المطلع من حٌث الوزن والقافٌة ، وعدد اٌمفً    

: كل شطر من أشطر الدور ، وٌتكرر بالعدد نفسه فً بٌنة الموشح ، وٌجب ان تكون اسماط كل دور على  اٌغّؾ 

  روي واحد وقافٌة واحدة . 

ٚػؼ اٌؼٛاًِ اٌزٟ أعّٙذ يف ٔشأح ادلٛشؼ يف األٔذٌظ  -2  

ما اشتمل علٌه هذا التجدٌد من تنوٌع فً التجدٌد الموسٌقً الذي أدخله زرٌاب وتالمٌذه فً االلحان والغناء ، و -1

االٌقاع والنغم ، وقد اقتضى التجدٌد فً الموسٌقا والتنوٌع فً الغناء التجدٌد فً بنٌة القصٌدة ، ما ساعد على ظهور 

 الموشح .   

 مٌل االندلسٌٌن الى االبداع واالبتكار والخروج على االوزان التقلٌدٌة .  -2

 طبٌعة الحٌاة التً عاشها االندلسٌون ، وشٌوع اجواء الحرٌة واالنفتاح ، وانتشار مجالس السمر فً بٌبة جمٌلة .   -3

ػًٍ ِب ٠أرٟ :  -3  

رغ١ّخ ادلٛشؼ ثٙزا االعُ . -أ    

 لما فٌه من زخرفة وترصٌع وتزٌٌن وتناظر وصنعة ، فكؤنه شبه بوشاح المرأة المرصع باللإلإ والجوهر . 

٠ظٙش اٌزغبً٘ اٌٍغٛٞ ٌذٜ اٌٛشبؽني أؽ١بٔب يف ِٛشؾبرُٙ  -ة      

ألن الغاٌة الغنابٌة  للموشح وتناسبه مع العامة قادت الوشاحٌن أحٌانا الى التساهل اللغوي ، وعمدوا الى استخدام 

 االلفاظ العامة العربٌة واالسبانٌة فً الخرجة

ؽظ١ذ ادلٛع١مب ثب٘زّبَ اٌٛشبؽني . -ط     

ادهم الى التوزٌع فً النغم  واالوزان والقوافً ، ما حقق اٌقاعا  ٌتالءم مع اللحن والغناء ، واختٌار االلفاظ  ألن ذلك ق

  ذات الجرس الموسٌقً ، وتكرار بعض الحروف . 

الشأ ِٛشؼ ) ٠ب شم١ك اٌشٚػ ِٓ عغذٞ ( الثٓ ص٘ش ، صُ أعت ػٓ األعئٍخ اٌزٟ ر١ٍٗ : -4  

ٌشٚػ ِٓ عغذٞ       أٜ٘ٛ ثٟ ِٕه أَ دلُ ؟٠ب شم١ك ا                     

ػؼذ ثني اٌؼزي ٚاٌؼزي                                  

ٚأٔب ٚؽذٞ ػٍٝ خجً                                  
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ِب أسٜ لٍجٟ مبؾزًّ                                  

ِب ٠ش٠ذ اٌجني ِٓ خٍذٞ         ٘ٛ ال خظُ ٚال ؽىُ                 

أ٠ٙب اٌظجٟ اٌزٞ ششدا                                  

رشوزٕٟ ِمٍزبن عذٜ                                   

صػّٛا أٟٔ أسان غذا                                  

ٚأظٓ ادلٛد دْٚ غذ      أ٠ٓ ِٕٟ ا١ٌَٛ ِب صػّٛا ؟                

    ٛشؼ ؟ِب اٌغشع اٌشؼشٞ اٌزٞ عبء ػ١ٍٗ ادل -أ   

  الغزل     

ِضً ِٓ إٌض ػٍٝ أعضاء ادلٛشؼ .  -ة       

اعزخشط ِٓ إٌض ِضبال ػٍٝ اجلٕبط ٚآخش ػٍٝ اٌزشج١ٗ . -ط    

 ) العذل والعذل( اجلٕبط

  : شبه محبوبته بالظبٌة لجمالها و رشاقتها . اٌزشج١ٗ

ِضً ِٓ خالي إٌض ػٍٝ االٌزضاَ يف اٌٛصْ ٚاٌزٕٛع يف اٌمٛايف .  –د     

التزم الموشح بالوزن ) البحر المدٌد ( فً حٌن نوع فً القوافً  فكانت قافٌة المطلع والقفل والخرجة حرف الدال 

ها فكانت فً فً الغصن األول من كل منها ، وحرف المٌم فً الغصن الثانً  . أما دور األدوار فقد اختلفت قافٌت

 الدور األول حرف الالم ، وفً الدور الثانً حرف الدال .

ٚػؼ اخلظبئض اٌف١ٕخ ٌٍّٛشؼ ِٓ ؽ١ش : ادلؼبٟٔ ، ٚاٌظٛس اٌشؼش٠خ ، ٚاألعٍٛة . -5  

  ٟٔمستمدة من البٌبة األندلسٌة ، ومتسمة بالبساطة والتكرار.ادلؼب : 

 مالت الى التشخٌص والتجسٌم والتشبٌه وال سٌما فً موشحات وصف الطبٌعة السمر، اال أن :  اٌظٛسح اٌشؼش٠خ

 معظم الصور الفنٌة كانت تقلٌدٌة مؤلوفة 

 مال الى الصنعة البدٌعٌة من جناس وطباق وتورٌة وموازنة ومقابلة . االعٍٛة  : 

اعزٕزظ ١ًِ اٌٛشبؽني األٔذٌغ١ني ئىل ٚطف اٌـج١ؼخ ٚاعزٍٙبِٙب . -6   

    ألن وصف الطبٌعة من أكثر األغراض التً نظم فٌها الشعر عند األندلسٌٌن وتناسب الغناء ، ولجمال البٌبة

 .الفاتنة  ةاألندلسٌة وما توافر فٌها من مظاهر الطبٌع
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 ط ( مب اِزبص اجملزّغ األٔذٌغٟ ئثبْ احلىُ اٌؼشثٟ ؟

 امتاز بالتنوع الثقافً والتفاعل االجتماعً .   

 ط( ػًٍ اِزبص اجملزّغ األٔذٌغٟ ثبٌزٕٛع اٌضمبيف ٚاٌزفبػً االعزّبػٟ ثني األػشاق ٚاألد٠بْ ؟

 س القابمة على التعاٌش والتسامح ، واحترام مكونات المجتمع االندلسً بسبب سٌاسة حكام األندل -

يف األٔذٌظ ؟  االعزّبػٟش ؼشاٌ اٌزٟ ٚاوجذ ظب٘شادلط( ِب ٟ٘   

ِضً خشٚط إٌبط دلشالجخ ٘الي اٌؼ١ذ  ،رشاػ رظ٠ٛش ػبداد األٔذٌغ١ني ٚرمب١ٌذُ٘ يف األفشاػ ٚاال -1   

ٌقول أبو الحسن الشنتمري فً وصف لٌلة العٌد ومراقبة هالل العٌد :   

ـــ  ٌَ لََة العٌد ُعْدت ثان ٌْ ْر            ـأَْذكُ اُنك الَّذي سـًة        َوعاَد إِحْ ـٌا لَ  

ْنِظرِوَن إلى        ِهاللِِك النِّ س ِ إْذ أَْقَبلَ الّنا  َفْر صِو ناِحاًل أَ ضٌَ  

ًَ بَ  فقُْلُت ال       أَْكـَثــْر     ـا ِللَكـالِم الضـلْ        ُمـَعـرِّ ـــْمإمًنا بَقْول

َر الَ   ُ كــْوُم فً ِهاللِ صَبلْ أَثَّ ْظَهرْ  ُم        هذا الًَّذي الـ ٌَ كاُد أَْن  ٌَ  

 ط ( ٚػؼ ِؼبٟٔ ادلفشداد اٌزب١ٌخ :

 النضو : المهزول   

ٌقول ابن زٌدون مهنئا حاكم قرطبة بالعٌد :   

ائِلُ   صحى ِمْنُه َوَتْندى اأَلَ ضَتروُق ال   َبَحْت      صَهنًٌئا لََك العٌُد الَّذي بَِك أَ   

اَك بِاْلُمـْـــنىشَتلَّقاَك بِالبُ  ٌّ ـلُ ـــراَك ألٌَف َبـْعـَد عـاِمـَك قابِـشَفبُ          رى َوَح  

 من عادات األندلسٌٌن لبس الثٌاب البٌضاء فً األتراح واألحزان .

 ٌقول أبو الحسن الحصري : 

إذا كان البٌاض لباس حزن      بؤندلس فذاك من الصواب        

. ألم ترنً لبست بٌاض شٌبً      ألنً قد حزنت على الشباب        

ِٕٚؾُٙ ؽش٠خ اٌؼجبدح ٚئلبِخ اٌىٕبئظ ،  ِشبسوخ ادلغ١ؾ١ني أػ١بدُ٘ -2  

 ط ( اروش أثشص األػ١بد اٌزٟ حيزفً ثٙب ادلغ١ؾ١ْٛ ؟

 عٌد النٌروز ) عٌد مٌالد السٌد المسٌح ( ، عٌد العنصرة ) المهرجان : وهو ٌوم مٌالد سٌدنا ٌحٌى علٌه السالم    

 ان " العنصرة " :ٌقول حسان بن أبً عبدة فً المهرج

 خامسا : الشعر الاجامتعي 
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َغداَة َبكى الُمــْزُن َواْسَتْعَبرا     را       شـرى المْهَرجاَن َقد اْسَتبْ أَ      

ْنـُِدَس اأَلَخْ   ـا      ـأْفواَفـهـَـ ضَوُسْربِلَِت اأَلَرْ     را    ضــَوُجلِّلَِت ِالسُّ  

ٌــاُح     َعـتضفَ   نابٌــَرها      صَوَهــــزَّ الِـرِّ ـَِبرا ـِالمِسِك َوالَعنْ  وَّ  

ـراـَوَسـاَم الُمـقـلُّ بـه الُمـْكث  َتهـادى بـه الّناُس أَْلطاَفُهــْم           

 ط ( ٚػؼ ِؼبٟٔ ادلفشداد اٌزب١ٌخ : 

األفواف : جمع فوف وهو الثوب الرقٌق الموشى المخطط / صنابٌر : جمع صنبور وهً النخلة تخرج من أصل  

 تغرس   نخلة أخرى من غٌر أن

اٌزٟ ٠ًّٙ ثٙب إٌبط ، ٚرظ٠ٛش ِؼبٔبرُٙ ٚطف ادلٙٓ  -3  

 ٌقول ابن سارة األندلسً مصورا كساد حرفة الوراقة :

أّما الِوراَقـُة فِـْهـًِ أَْنَكـُِد ِحِرَفٍة         أَْوراقُـهـا َوثِـمـاِرهـا الـِحْرمـاُن              

ْهُت شَ             َتْكسو الُعراَة َوجْسُمـهـا ُعْرٌـانُ           احب إْبَرةصاحَبها بصبَّ  

ط ( ٚػؼ ِؼىن اٌٛسالخ ؟    

 هً حرفة الوراق الذي ٌورق الكتب ، وٌشتمل ذلك أعمال النسخ والتصحٌح والتجلٌد وبٌع أدوات الكتابة .

شبه الشاعر صاحب الوراقة باإلبرة التً تكسو الناس .   ط ( ٚػؼ اٌظٛسح اٌف١ٕخ اٌٛاسدح يف اٌج١ذ اٌضبٟٔ ؟   

ٚادلغبعذ ٚاٌىٕبئظ  . ٚطف ِظب٘ش اٌزـٛس اٌؼّشأٟ وبٌمظٛس -4  

: إشبٌلٌةالزاهً فً ٌقول ابن وهبون فً وصف قصر       

  َولِلّزاهً الَكمالُ َسًنا َوُحْسًنا         َكما َو ِسَع الَجاللََة َوالَكمـاال           

  ـاالــٌُحـاُط بِـِه َجمـــ َولِكْن ال        ا َوطــوالً ضٌحاُط بِشْكلِِه َعرْ            

ْوِد َثْبـــًتا                  االـَوُمْختالٌ ِمَن الـُحْسِن اْختٌِ   َوقوٌر ِمْثلَ ُرْكِن الطَّ

ْب        َوالصَ هاًبا لَْم ٌُ شَفما أَْبقى            ِهـــالال ُتـنٌـُر َوالْمًسا شَ  ـــوَّ  

؟ االعزّبػٟط( ِب ٟ٘ اخلظبئض اٌف١ٕخ ٌٍشؼش   

 قصٌرة ) فً وصف المهن والتهانً ( . شعرٌة على شكل مقطوعاتجاء  -1

 المهرجان والوراقة ) لٌلة العٌد ، النٌروز ، فً المجتمع األندلسً توظٌف اللغة السهلة واأللفاظ االجتماعٌة السابدة  -2

كتشبٌه صاحب الوراقة باإلبرة التً تكسو الناس و ة ) توظٌف الصور الشعرٌة السهلبسٌطة والالمعانً المٌل إلى  -3

 أثر الصوم فً الهالل حتى صار نحٌال ( .
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ِظٙش ٚطف ادلٙٓ ٚرجبدي اٌزٙبٟٔ ؟ط ( ِب ٟ٘ اٌغّخ اٌف١ٕخ اٌزٟ ثشصد يف    

 جاءت األبٌات على شكل مقطوعات شعرٌة قصٌرة . 

 ـــــــ يف اٌىزبة (  31: طــــ ٚئعبثبرٙبٛؽذح ) أعئٍخ اٌ

ثني ِظب٘ش اٌزؼب٠ش ٚاٌزفبػً يف األٔذٌظ ِٓ خالي ِب دسعذ  -1  

تجلً التعاٌش والتفاعل فً مظاهر شتى من بٌنها احترام جمٌع مكونات المجتمع األندلسً ومشاركة أتباع األدٌان 

 العبادة وبناء الكنابس ، وتبادل التهانً .المختلفة المناسبات فً ما بٌنهم ومنحهم  حرٌة 

اروش ثؼغ اٌؼبداد االعزّبػ١خ يف األٔذٌظ  -2  

خروج الناس لمراقبة هالل العٌد وفرحتهم الغامرة ، وتبادل التهانً بهذه المناسبة السعٌدة وفً االعٌاد ، وارتداء 

 اللباس األبٌض فً األتراح واألحزان .

اعزٕزظ ادلظٙش اٌزٞ ديضٍٗ وً ث١ذ ِٓ ِظب٘ش اٌشؼش االعزّبػٟ :  -3  

  وصف المهن التً ٌعمل بها الناس وتصوٌر معاناتهم)  .لبٌٛا اٌىزبثخ أػٍٝ خـخ سفؼذ      لٍذ احلغبِخ اػٍٝ ػٕذ ألٛاَ  -أ     

         ف١ٗ ؿبة اجلىن ٚفبػ ادلشُ -ة     
ّ
  (   وصف مظاهر التطور العمرانً)        وً لظش ثؼذ اٌذِشك ٠زَ

  ( مشاركة المسٌحٌٌن أعٌادهم واالحتفال معهم)   . ثششٜ ث١َٛ ادلٙشعبْ فأٗ       ٠َٛ ػ١ٍٗ ِٓ اؽزفبئه سٚٔك  -ط     

الشأ إٌض ا٢رٟ ، صُ أعت ػٓ االعئٍخ اٌزٟ ر١ٍٗ :  -4  

ػؾ١خ :٠مٛي اثٓ خفبعخ ِٕٙئب طذ٠مٗ ثؼ١ذ األػؾٝ ادلجبسن ، ِشريا ئىل األ  

ٜ ٚفظً عشٚس ؿشق          
ّ
١ٌٕٙه ٚافذ أٔظ عشٜ          فغش  

فّب شئذ ِٓ ِبء ٚسد ثٗ       أساق ِٚٓ صٛة ؽغٓ أسق            

ٚعٛداء رذِٝ ثٗ ِٕؾشا         وّب اػرتع ا١ًٌٍ حتذ اٌشفك           
عزخٍغ ِٓ فشٚ٘ب ػؾٛح        عٛاد اٌذعٝ ػٓ ث١بع اٌفٍك           

زٕزظ ادلظٙش االعزّبػٟ اٌزٞ دتضٍٗ االث١بد اٌغبثمخ .اع  -أ  

 تصوٌر عادات األندلسٌٌن وتقالٌدهم ، وتبادل التهانً فً األعٌاد 

ِضً ِٓ إٌض اٌغبثك ػٍٝ خظبئض اٌشؼش االعزّبػٟ يف االٔذٌظ .  –ة   

األبٌات مقطوعة شعرٌة قصٌرة  -1  

  فً المجتمع األندلسً ، مثل : ماء ورد ، ثوب حسن ، لٌهنك ، سرورٌوظف اللغة السهلة واأللفاظ االجتماعٌة السابدة  -2

الصور الشعرٌة البسٌطة ، فقد شبه جلد النعجة وفروها األسود باللٌل المظلم الذي  زال بٌاض الفجر وشبه العٌد  -3

 بالوافد المإنس 
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 ط ( مب رأصش إٌضش يف اٌؼظش األٔذٌغٟ ؟ 

تؤثر بالنثر فً العصر العباسً ، حٌث تناول األندلسٌون ما كان معروفا فً المشرق من رسابل دٌوانٌة وشخصٌة 

 وخطب ووصاٌا . 

 ط( ِب ٟ٘ أشٙش منبرط إٌضش يف اٌؼظش األٔذٌغٟ ؟

فن القصة الفلسفٌة . -2ة التؤلٌفٌة   الرسابل األدبٌ -1   

 

 ط( ػشف اٌشعبئً اٌزأ١ٌف١خ ؟ 

وشرح الحقابق بؤسلوب قصصً خٌالً ، تصور عن النفس هً مجموعة رسابل أدبٌة تتنوع أهدافها بٌن الترفٌه 

 عواطف الناس فً حٌاتهم الخاصة والعامة .

خ١بيل ؟ط( ِب ٟ٘ اٌشعبئً اٌزٟ رششػ احلمبئك ثأعٍٛة لظظٟ   

الرسابل االدبٌة التؤلٌفٌة .    

 ط ( اروش أشٙش اٌىزبة اٌزٞ أثذػٛا يف ٘زا اجملبي ؟

ابن حزم   ، ابن شهٌد      

 ط( اروش أشٙش اٌشعبئً األدث١خ اٌزأ١ٌف١خ ِٚإٌف وً ِٕٙب ؟

طوق الحمامة البن حزم ، التوابع والزوابع البن شهٌد .    

١ٌفٙب  ؟ط( ِب ٘ٛ ِٛػٛع سعبٌخ  ؿٛق احلّبِخ ِٚب عجت رأ  

رسالة أدبٌة تؤلٌفٌة رد بها ابن حزم على سابل ٌطلب منه تصنٌف رسالة فً صفة الحب ومعانٌه وأسبابه ، تناول   

 فٌها ابن حزم الحب ، ونشؤته ، تطوره و أغراضه ودرجاته .

 ط( ِب ٟ٘ اخلظبئض اٌف١ٕخ ٌشعبٌخ ؿٛق احلّبِخ الثٓ ؽضَ ؟

لف .عباراتها قصٌرة سلسة بعٌدة عن التك -1  

تعالج عاطفة الحب من منظور إنسانً تراعً التسلسل المنطقً . -2  

االستشهاد بالشعر علل : لتوضٌح المعنى . -3  

 ط ( ِب ٟ٘ أٚي ػالِبد احلت ػٕذ اثٓ ؽضَ ؟

 ادمان النظر ثم اإلقبال بالحدٌث 

 

 قضااي من النرث يف العرص ال هدليس

 الرسائل ال دبية التأ ليفية -أ وال
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 ط( اروش)ػًٍ ( عجت رأ١ٌف سعبٌخ اٌزٛاثغ ٚاٌضٚاثغ ؟

، فؤراد ان ٌثبت لهم قدرته على الكتابة . من أدباء عصره سوى االنتقاد ألن ابن شهٌد لم ٌنل      

 ط( و١ف أمسغ اثٓ ش١ٙذ أدثبء ػظشٖ شؼشٖ ٚٔضشٖ ؟

اخترع شٌاطٌن للشعراء المشهورٌن لٌسمعهم شعره ونثره وجعلهم ٌعترفون بتفوقه وعبقرٌته .    

دلٓ ٚعٗ اثٓ ش١ٙذ سعبٌزٗ ؟ط (   

بً بكر "وجهها إلى شخصٌة خٌالٌة " أ    

ط( ػًٍ اخز١بس اعُ اٌزٛاثغ ٚ اٌضٚاثغ ٌشعبٌزٗ ؟   

ألنه جعل مسرحها عالم الجن واتخذ أبطالها من الشٌاطٌن .     

 ط( ِب ادلمظٛد ثبٌزٛاثغ ٚاٌضٚاثغ ؟

التوابع : جمع تابعة أو تابع وهو الجنً أو الجنٌة ٌتبعان اإلنسان أٌنما ذهب .    

ن أو ربٌس الجن .الزوابع :  جمع زوبعة ، اسم شٌطا   

 ط( ِبرا حيىٟ اثٓ ش١ٙذ يف سعبٌزٗ ؟

ٌحكً رحلة فً عالم الجن ٌتصل من خاللها بتوابع الشعراء والكتاب وٌعرض آراءه النقدٌة ، وانتزع من توابع   

 الشعراء والكتاب تفوقه فً الشعر والنثر .

 ط( ِب ٘ٛ اعُ ربثغ اثٓ ش١ٙذ ؟

زهٌر بن نمٌر .    

 

 ـــــــ يف اٌىزبة (  35: طــــ ٚئعبثبرٙب) أعئٍخ اٌٛؽذح 

ثني اذلذف ِٓ اٌىزبثخ اٌزأ١ٌف١خ . -1  

الترفٌه عن النفس بما تلذ قراءته ، وشرح الحقابق بؤسلوب قصصً خٌالً ، مصورة عواطف الناس وأهواءهم فً 

 حٌاتهم الخاصة والعامة .

ػًٍ رغ١ّخ اثٓ ش١ٙذ سعبٌزٗ " اٌزٛاثغ ٚاٌضٚاثغ " . -2  

 من الشٌاطٌن–فً ما عداه –ألنه جعل مسرحها عالم الجن ) التابعة والزوبعة(واتخذ كل أبطالها 
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إٌض ا٢رٟ ِٓ سعبٌخ " ؿٛق احلّبِخ " صُ اعزٕزظ ِٓ خالٌٗ أُ٘ خظبئض اٌشعبٌخ : الشأ -3  

 ٠مٛي اثٓ ؽضَ يف ثبة ِٓ أؽت ثبٌٛطف : 

ْ ادلؼب٠ٕخ ، ٚ٘زا أِش ٠رتلٝ ِٕٗ ئىل مج١غ احلت ، فزىْٛ ادلشاعٍخ ٚادلىبرجخ ، " ِٚٓ غش٠ت أطٛي اٌؼشك أْ رمغ احملجخ ثبٌٛطف دٚ 
 ٌٍؾىب٠بد ٚٔؼذ احملبعٓ ، ٚٚطف األخجبس ، رـأصريا يف إٌفظ ظب٘شا . ٚأْ رغّغ 

ّ
ٚاذلُ ٚاٌٛعذ ، ٚاٌغٙش ػٍٝ غري اإلثظبس ، فاْ

رٌه ٔغّزٙب ِٓ ٚساء عذاس ، ف١ىْٛ  رٌه عججب ٌٍؾت ٚاشزغبي اٌجبي . ٚيف   

ألٛي شؼشا :    

٠ٚب ِٓ الِٕٟ يف ؽت       ِٓ مل ٠شٖ ؿشيف           

ٌمذ أفشؿذ يف ٚطفه       يل يف احلت ثبٌؼؼف           

فمً : ً٘ رؼشف اجلٕخ       ٠ِٛب ثغٜٛ اٌٛطف         

 ِٓ أُ٘ اخلظبئض اٌف١ٕخ اٌٛاسدح يف إٌض اٌغبثك :

 كلف استخدمت عبارات قصٌرة سلسة بعٌدة عن الت -1

 الوجد والسهر على غٌر االبصارالتسلسل المنطقً ، فالحب بالوصف  ٌترقى منه الى المراسلة والمكاتبة فالهم و -2

 استشهدت بالشعر لتوضٌح المعنى -3

و١ف أزضع اثٓ شٙذ ِٓ رٛاثغ اٌشؼشاء ٚاخلـجبء شٙبدح ثزفٛلٗ يف األدة ؟ -4  

فناقشهم وناقشوه ، وأنشدهم وأنشدوه ، وعرض فً أثناء ذلك بعض عن طرٌق اتصاله بتوابع الشعراء والكتاب ، 

 آرابه النقدٌة فً األدب واللغة ، وكثٌرا من نماذج شعره ونثره ، ودافع عن فنه .

ٚاصْ ثني سعبٌزٟ : " ؿٛق احلّبِخ " ٚ " اٌزٛاثغ ٚاٌضٚاثغ " ِٓ ؽ١ش : عجت اٌزأ١ٌف ٚادلٛػٛع -5   

 اعُ اٌشعبٌخ عجت اٌزأ١ٌف ادلٛػٛع

الحب فً نشؤته وتطوره وأغراضه 

ودرجاته وأنواعه ومكامن السعادة 

 والتعاسة فٌه 

 

رد بها على سابل بعث الٌه من 

مدٌنه ألمرٌة ، ٌسؤله أن ٌصنف له 

رساله فً صفة الحب ومعانٌه 

وأسبابه وأغراضه ، وما ٌقع منه 

 على سبٌل الحقٌقة

 ؿٛق احلّبِخ

عرضت فٌها آراء ابن شهٌد النقدٌة 

االعتراف له بالتفوق والعبقرٌة فً و

زمانه ممن ناقشهم من شٌاطٌن 

 الشعراء والكتاب .

 

أن ابن شهٌد لم ٌنل من أدباء 

عصره وعلمابه اال النقد ،فؤراد أن 

 ٌثبت لنظرابه قدرته على الكتابة.

 اٌزٛاثغ ٚاٌضٚاثغ
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 ثانٌا: فن القصة الفلسفٌة 

اذلذف ِٓ اٌمظخ اٌفٍغف١خ ؟ )ِب اذلذف ِٓ لظخ ؽٟ اثٓ ٠مظبْ الثٓ ؿف١ً ( ؟ط( ِب   

وسبلة للتعبٌر عن فكرهم وفلسفتهم وآرابهم . -  

 ط( ٘بد ِضبال ػٍٝ اٌمظخ اٌفٍغف١خ ؟

قصة حً ابن ٌقظان البن طفٌل . -  

 ط( ػشف ثمظخ ؽٟ اثٓ ٠مظبْ ؟

لكاتب من خالل طفل ٌدعى " حً بن ٌقظان " ألقً فً عرضها اوالخلٌقة ، الطبٌعة  هً تلخٌص فلسفً ألسرار -

جزٌرة مجهولة من جزر الهند ، حٌث أخذ ٌبكً حتى لقٌته ظبٌة فقدت ابنها ، فاحتضنته وقامت برعاٌته وتعلم منها 

بالمالحظة والتؤمل التدرٌجً لظروف الحٌاة ومظاهرها الطبٌعٌة .المعارف والمهارات ، استطاع   

) ؽٟ ثٓ ٠مظبْ ( ئىل اخلبٌك ؟  ط ( و١ف ا٘زذٜ اٌـفً  

 بالمالحظة والتؤمل التدرٌجً لظروف الحٌاة ومظاهرها الطبٌعٌة .

 ط( و١ف ا٘زذٜ اثٓ ٠مظبْ ئىل ِؼشفخ احل١بح ؟

عندما ماتت الظبٌة وشق صدرها لٌعرف ماذا أصابها ، فعلم أن شٌبا ٌفارق الجسد به تكون الحٌاة وبدونه ال تكون -  

أعٍٛة لظخ ؽٟ اثٓ ٠مظبْ  ؟ )ِب ٟ٘ اخلظبئض اٌف١ٕخ ٌمظخ اثٓ ٠مظبْ ؟ (ط( مببرا ٠ز١ّض   

التؤثر بمضامٌن القرآن الكرٌم خاصة بقصة سٌدنا موسى من خالل النار والتابوت . -1  

التؤمل والتفكٌر فً الخلق والكون ، ) بعد وفاة الظبٌة وشق صدرها ( . -2  

الظبٌة واعتماده على نفسه بعد موتها (.االعتناء بدقة الوصف والسرد . )تعلمه من  -3  

 

 

 

 

 

 

 

 اثهيا : فن القصة الفلسفية
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 ـــــــ يف اٌىزبة (  38: طــــ ٚئعبثبرٙب) أعئٍخ اٌٛؽذح 

ثني ٘ذف اثٓ ؿف١ً ِٓ رأ١ٌف لظخ ؽٟ ثٓ ٠مظبْ ؟ -1  

  لكً تكون وسٌلة للتعبٌر عن فكره وفلسفته وآرابه

ِضً ػٍٝ اخلظبئض اٌف١ٕخ ٌمظخ ؽٟ ثٓ ٠مظبْ ِٓ إٌض ا٢رٟ : -2  

صُ ئٔٗ عٕؼ ٌٕظشٖ غشاثبْ ٠مززالْ ؽىت طشع أؽذّ٘ب ا٢خش ١ِزب ، صُ عؼً احلٟ ٠جؾش يف األسع ؽىت ؽفش ؽفشح فٛاسٜ ف١ٙب " 
رٌه ادل١ذ ثبٌرتاة ، فمبي يف ٔفغٗ : ِب أؽغٓ ِب طٕغ ٘زا اٌغشاة يف ِٛاساح ع١فخ طبؽجٗ ٚ ئْ وبْ لذ أعبء يف لزٍٗ ئ٠بٖ ! ٚأٔب وٕذ 

ٌفؼً ثأِٟ ! فؾفش ؽفشح ٚأٌمٝ ف١ٙب عغذ اِٗ ، ٚؽضب ػ١ٍٙب ٚثمٟ ٠زفىش يف رٌه اٌش١ئ ادلظشف ٌٍغغذ ِب أؽك ثبال٘زذاء ئىل ٘زا ا
٠ذسٞ ِب ٘ٛ .... صُ ئٔٗ ثؼذ رٌه أخز يف رظفؼ مج١غ األش١بء اٌزٟ يف ػبمل اٌىْٛ ٚاحل١بح ِٓ احل١ٛأبد ػٍٝ اخزالف أٛاػٙب 

اٌضٍظ ٚاٌذخبْ ٚاجلّش ، فشأٜ ذلب أفؼال خمزٍفخ ٚؽشوبد ِزفمخ ِٚزؼبدح ، ٚأٔؼُ ٚإٌجبد ٚأطٕبف احلغبسح ٚاٌرتاة ٚادلبء ٚاٌجخبس ٚ
 إٌظش يف رٌه ، فشأٜ أٔٙب رزفك ثجؼغ اٌظفبد ٚختزٍف ثجؼغ " .

 اخلظبئض اٌف١ٕخ : 

التؤثر بالقران الكرٌم ) قصة الغراب الذي بعثه هللا لٌعلم ابن آدم  كٌف ٌواري سوءة أخٌه ( -  

التؤمل والتفكر فً الكون ، حٌن أخذ فً تصفح األشٌاء التً فً عالم الكون والحٌاة على اختالف أنواعها ومٌزها  -

 عن بعضها 

  دقة الوصف، وذلك حٌن وصف طرٌقة تعلمه دفن جثة الظبٌة وحواره مع نفسه . -

ٚاصْ ثني سعبٌخ اٌزٛاثغ ٚاٌضٚاثغ ٚلظخ ؽٟ ثٓ ٠مظبْ ِٓ ؽ١ش : عت اٌزغ١ّخ ٚاذلذف ِٓ اٌزأ١ٌف .  -3  

    

 اعُ اٌشعبٌخ عجت اٌزغ١ّخ  اذلذف ِٓ اٌزأ١ٌف

أراد ابن طفٌل أن ٌعرض من خالل 

القصة فكره وفلسفته  وآرابه فً 

 الكون والوجود . 

 نسبة الى بطل القصة الطفل 

) حً بن ٌقظان (   

 ؽٟ ثٓ ٠مظبْ 

أن ابن شهٌد لم ٌنل من أدباء 

عصره وعلمابه اال النقد ، فؤراد أن 

 ٌثبت لنظرابه قدرته على الكتابة 

 

أنه جعل مسرحها عالم الجن . 

 –فً ما عداه  –واتخذ كل أبطالها 

 من الشٌاطٌن

 اٌزٛاثغ ٚاٌضٚاثغ 
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 الوحدة الثانٌة

األٌوبً والمملوكًاألدب فً العصرٌن   

 قضاٌا من الشعر فً العصرٌن األٌوبً والمملوكً

 

طذٜ اٌغضٚ اٌظ١ٍجٟ يف اٌشؼش : -1  

 ط ( اروش أثشص اٌمبدح ادلغٍّني اٌز٠ٓ ػٍّٛا ػٍٝ رٛؽ١ذ طفٛف ادلغٍّني يف ثالد اٌشبَ ؟ 

عماد الدٌن زنكً  ، وابنه نور الدٌن زنكً ، و صالح الدٌن األٌوبً        

 ط( و١ف ٚاوت اٌشؼش احلشٚة يف اٌغضٚ اٌظ١ٍجٟ ؟

من خالل تصوٌر أحداثها واإلشادة بفتوحاتها ومدح أبطالها وقادتها، ووصف النكبات والجرابم الوحشٌة التً قام  -

 بها الصلٌبٌون  .

اٌؼظش٠ٓ األ٠ٛثٟ ٚادلٍّٛوٟ ؟ط( ِب ِؼبِني اٌشؼش يف   

رظ٠ٛش عمٛؽ ث١ذ ادلمذط ثأ٠ذٞ اٌظ١ٍج١ني : -أ   

مثال ذلك قصٌدة محمد األبٌوردي فً وصف آثار احتالل بٌت المقدس ، والحث على إذكاء المشاعر :   

واجِ            مِوِع السَّ ا َعرْ ـــَمَزْجنا ِدماًء بِالدُّ ْبَق ِمنَّ ٌَ   راِحــــــــمِ ٌة لِلمَ صِم         فِلَْم 

ٌُفٌسَوَشرُّ ِ           ْت ناُرها بال        ــُه ضالِح الَمْرء َدْمٌع  وارِم     صإذا الَحْرُب ُشبَّ  

ُن ِملَْء ُجفونِه           ٌْ َف َتناُم الَع ٌْ ــــِـ   ـا      ـَوَك َقَظْت ُكلَّ نائِّ ٌْ ـمِ ــَعلى َهَفواٍت اَأ  

رى بِالَمنـاســم  َفإًٌها َبنًِ اإِلْسالِم إنَّ َوراَءُكـــْم                  ٌُْلِحْقَن الذُّ   َوقائِـــَع 

اٌزٞ رٕبٌٚٗ اٌشبػش يف األث١بد اٌغبثمخ ؟ ) ادلؼّْٛ ( ط ( ِب ادلٛػٛع اٌؼبَ   

همم . تصوٌر سقوط بٌت المقدس ووصف آثار هذا االحتالل ، والحث على إذكاء المشاعر واستنهاض ال   

 ط ( ٚػؼ ِؼبٟٔ ادلفشداد اٌزب١ٌخ : 

السواجم : الجارٌة  /  إٌها : اسم فعل أمر ومعناه طلب الكف واالنتهاء  / الذرى : أعاله  / مناسم : طرف الخف    

 وقول ابن المجاور ٌبكً ما حل بالمسجد األقصى ، وٌربط األماكن المقدسة فً أحزانها :

ًَّ ال           ـــَنـ ٌْ ًْ ِمـــَن الـَعــَبــراِت ِ        أََعــ     الَ بِالُبُكراِت   صلً فً الُبكا اآلصَتــْرَقــ

  لَواتِ صـَعلى ِمْوِطِن اإِلْخباِت َوال  ُرهُ       ــِ ى الَّذيِ ِجلَّ َقدصِعلى الَِمْسِجِد اأَلَقْ          

حـات      لـَتـْبـك َعـلـى الـقُـْدِس الــبالُد بؤْسـرها               َوُتـْعـلـن بـاأَلَْحــزان َوالـتُّرَّ  

 أ وال : شعر اجلهاد 
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ًَ أُْخـُتهــا               ـٌة َفـْهــ ـهـا َمـكَّ ٌْ َقْت إلى َعـَرفـاتِ كو الَّذي الشْ َوت    لِـَتـْبـِك َعـلَـ  

 ط (  ِب ادلظٙش اٌزٞ دتضٍٗ األث١بد اٌغبثمخ ؟ 

 تصوٌر سقوط بٌت المقدس بؤٌدي الصلٌبٌٌن 

ٟ ادلفشداد اٌزب١ٌخ : ط ( ٚػؼ ِؼبٔ  

 اإلخبات : الخشوع والتواضع 

اٌذػٛح ئىل حتش٠ش ادلذْ ال ع١ّب ث١ذ ادلمذط : -ة  

 ط ( ِب اٌزٞ أخزٖ اٌشؼشاء ػٍٝ ػبرمُٙ جتبٖ ث١ذ ادلمذط  ؟ 

 أخذوا عبء التحرٌض على مواجهة الصلٌبٌٌن واستثارة الهمم والعزابم . 

ابن القٌسرانً دعا نور الدٌن زنكً إلى إنقاذ بٌت المقدس فً قصٌدة عارض فٌها" أبا تمام فً فتح عمورٌة :   

عــً الـقُــ هـذي الـَعـزائـُم ال   مـا قـالَـت الُكُتــــبُ  َوذي الَمكارُم، ال   ـُب     ضمـا َتـدَّ

َرْت َخْلَفـها اأَلَ      َوهـِذِه الـِهـَمـُم الـاّلتـً َمـتـى َخـَطــَبـُــْت      ــبُ ــعـاُر َوالُخَطـــشَتَعثَّ

  ـبُ ـاعـً دوَنــهــا َتـَعـساَفـْحـَت ٌـا ْبـَن ِعـمـاِد الـّدٌِن َذْرَوَتهـا        بِــراَحــٍة لِـلـمَ ص

ُمْرَتقِبُ ــى الُمنى، َفالقُْدُس صقْ ٌولٌَك أَ    ى بِذي لََجٍب     صإلى الَمْسِجِد اأَلَقْ  ضَفاْنهَ   

ػّٛس٠خ ؟ اٌزٞ ػبسع أثب دتبَ يف لظ١ذح فزؼ ط( ِٓ ٘ٛ اٌشبػش  

ابن القٌسرانً . -  

 ط( ػشف ادلؼبسػبد ؟

قصابد نسجها قابلوها على نمط قصابد سابقة مشهورة ، تشترك معها بالوزن والقافٌة وموضوعها العام وحرف  -

 الروي وحركته .

. خبطخ ث١ذ ادلمذط رغغ١ً االٔزظبساد ٚاٌزٕٙئخ ثبٌفزٛؽبد -ط  

 ط ( ِب ٘ٛ دٚس اٌشؼش جتبٖ أزظبساد ادلغٍّني ٚفزٛؽبرُٙ ؟ 

لم ٌكن الشعر بمعزل عن أحداث هذه المرحلة ، بل تابع تفصٌالت هذه األحداث متابعة دقٌقة فً نقاط التماس مع 

 قوى الصلٌبٌٌن الباغٌة . 

ٌقول ابن الساعاتً فً فتح طبرٌا واإلشادة بصالح الدٌن األٌوبً وانتصاره على الصلٌبٌن وٌبٌن مكانة الفتح    

 العظٌم وارتباطه بمكة والقدس:  

ْت ُعـٌـوُن الـُمـإِمنٌنـا             َجلَْت َعَزماُتَك الَفْتَح الُمبٌنا        َفَقْد َقـرَّ  

مٌنا   ضاِء بِها ضْرُف القَ صاإِلْسالِم لَّمــا        َغدا  َرَدْدَت اأَخٌَذةَ             
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َوفً َجٌِد الُعال ِعْقًدا َثمٌــَـــنـا         َغَدْت فً َوْجَنِة اأَلٌَاِم خااًل            

ْت قُلوبــًـــــــا        َوٌـا هللِ َكـْم أَْبـَكـْت ُعـٌـونــــا             َفٌا هللِ َكْم َسرَّ  

ـــــٌة إالّ            ٌَّ َهـــــــِديٌّ        َتَرفَُّع َعـــْن أَُكفِّ الاّلِمسٌنـا َوما َطَبِر  

 ط ( ِب ادلظٙش اٌؼبَ اٌزٞ دتضٍٗ األث١بد اٌغبثمخ ؟

 تسجٌل االنتصارات والتهنبة بالفتوحات خاصة بٌت المقدس

، الموقعة الفاصلة فً التارٌخ االسالمً التً  فً السنة نفسها التً فتحت فٌها طبرٌة جاءت معركة حطٌن الخالدة

 انتصر فٌها المسلمون بقٌادة صالح الدٌن االٌوبً على الصلٌبٌٌن .

 ط( ػًٍ: رشوذ ِؼشوخ ؽـني أطذاء ؿ١جخ يف ٔفٛط ادلغٍّني  .

بسبب تحرٌر بٌت المقدس وما كان محتال من دٌار االسالم فً بالد الشام . -     

فً استرداد بٌت المقدس :وٌقول الرشٌد النابلسً   

َفْلٌوف هلِل أَْقواٌم ِبمــــــا َنـــــَِذروا         هذا الَّذي كاَنت اآلمالُ َتْنَتظــــــــــُر                    

ًٍّ َوْهَو ُمْنتَ ضٌا َبْهَجَة القُْدِس أَْن أَ             ـــــُر  شحى بِِه َعلَم الـ          إْسالِم ِمْن َبْعِد َط

رى َوَتكاُد اأَلَرْ شُ   ِعرُّ لَــــــــــُه          شــــــْوٌت َتقْ صهللاُ أَْكَبُر           َتْنَفِطــُر  ضُ مُّ الذُّ  

ًُّ َثـًرى          إالّ ضما اخْ           راُز الّساِحلِ فُــــــــــرُ صالُمَك العْ لَِتْعلو بِِه أَ  رَّ َهذا الطِّ  

وضريا ثزؾش٠ش ػىب ػٍٝ ٠ذ اٌغٍـبْ لالْٚٚ .ط( ػًٍ فشػ ادلغٍّْٛ   

ألنها هزمت اخر جٌوش الصلٌبٌن . -      

 ٌقول شهاب الدٌن الحلبً فً معركة حطٌن وهزٌمة الصلٌبٌن :

ْوِم اَل     هـذا الَّذي كاَنت اآلمالُ لَْو َطلََبــْت           لَب  ُرإٌاهُ فً النَّ ٌَْت مَن الطَّ ْسَتْح  

ـــبِ شَولَْم تَ  اَب الَولٌُد بِها َهــْواًل ش    ؤَْت فَِتًنا       شَفَكْم َقــــْد أَنْ  أُمُّ الُحـروبِ       

َت َماَ َسَبَقـْت            ٌْ ْوَم َعّكا لََقـــْد أَْنس ٌَ بِِه الفُتوُح َوما َقْد ُخـطَّ فــــً اْلُكُتبِ    ٌا   

ًنا لِهــــــذا الَفْتِح َواْبَتَهَجــْت           ٌْ بِبِْشِرِه الَكْعَبُة اْلَغّراُء فـــــــً الُحُجبِ    َفَقرَّ َع  
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طذٜ اٌغضٚ ادلغٛيل يف اٌشؼش: -2  

 ط ( ِىت غضا ادلغٛي اٌؼبمل اإلعالِٟ ؟ 

عاصمتها وعاثوا دمارا وهالكا .قبل انتهاء الحروب الصلٌبٌة ، فقضوا على الخالفة العباسٌة ودمروا   

 ط( ِب ٟ٘ أثشص ِؼبِني شؼش اٌغضٚ ادلغٛيل؟ 

. رظ٠ٛش عمٛؽ ادلذْ -1  
 ط ( اروش أُ٘ ادلذْ االعال١ِخ اٌزٟ ٚلؼذ يف ٠ذ اٌغضٚ ادلغٛيل ؟

 بغداد ، فكان سقوطها حدثا عظٌما ، له أثر مإلم فً نفوس المسلمٌن جمٌعهم . 

سقوط بغداد : ٌقول تقً الدٌن بن أبً الٌسر فً  

 

ْمِع َعْن َبْغداَد إْخبــــــــاُر        سل                       اروا سَفما ُوقوفَُك َواأَلَْحباُب َقْد         ائِل الدَّ

ْوراِء ال  ــارُ ـفِِما بِذاَك الِِحمى َوالّداِر َدٌِـــ              َتفِـــــدوا  ٌا زائِرٌِن إلِى الزَّ  

ْبُع الَّذي    بــه الـَمـعـالـُم َقـْد َعـّفــاهُ إْقـفــاُر         ـْت        ــُرَفـشَ تاُج الخالَفة َوالرَّ

مـوِع َعـلــى اآلثـاِر آثــــاُر           ــٌر        ـحى لَِعسِف البِلى فً َرْبِعِه أَثَ ضأَ  َولِـلـدُّ  

ناْ ال َك ٌا َربَّ ٌْ ما َحــلَّ بِالّدٌِن َوالباغوَن فُّجــارُ        ى          ْكوى َفؤَْنَت َتــرشإلَ  

 ط ( ِب ادلؼّْٛ اٌؼبَ اٌزٟ دتضٍٗ األث١بد ؟ 
تصوٌر سقوط المدن     

 ط ( ِبرا لظذ اٌشبػش ثمٌٛٗ ) فّب ثزان احلّٝ ٚاٌذاس د٠بس ( ؟ 
أي ال ٌوجد فٌها أحد .       

من قتل النفوس ونهب االموال وتخرٌب البالد فقال :كما بٌن الشاعر علً االوتاري ما حل بمدٌنة دمشق   
  فً َمـغـانـٌـِك ٌـا ِعماَد البِــــــالِد        َن هللاُ ٌــا ِدَمــْشــُق َعــــــزاِك        سأَْحـ

  ــــادِ سَبـحوا َمـْغَنًما أِلَْهِل الفَ صأَ            سِونــــا (ـٌـونَ سقِــا)بِــ  سَوبِــؤُْنـ

هـر بالَقْتـــــــ          َقْتُهْم َحـوادُث الدَّ دـِل َوَنهـب اأَلَمــــــوال َواأَلَْوال    َطرَّ  

 ة( رغغ١ً االٔزظبساد :
ٌقول أحد الشعراء مصورا مصٌر المغول ومشٌدا بالسلطان المظفر قطز الذي دخل دمشق بموكب عظٌم :    

  هْ ضَواْسَتَجدِّ اإِلْسالُم َبِعَد ُدحو        اِم ِجمًٌعا    شَ ِهلََك الُِكْفُر فً ال

ٌْف اإلِْسالِم عْنِد ن   بالَملٌك الُمَظفَّر الَملك اأَلَْر           ْه ضهوِ َوِع َس  

ــــِــْه ـضَفاْعَتَزْزنا بِسْمـِرِه َوبِبٌ   َملٌِك جاَءنـا بِـَعـْزٍم َوَحـــــْزٍم          

نــا           دائًِما ِمْثـــلَ واِجباِت فُروْوَجَب هللاُ ُشْكـَر ذاَك عَ  َ ٌْ ـهْ ضلَ  

؟  ( ِب ادلؼّْٛ اٌؼبَ اٌزٟ دتضٍٗ األث١بدط   

  تسجٌل االنتصارات  
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 وٌقول شرف الدٌن االنصاري فً مدح الملك المنصور االٌوبً الى جانب المظفر قطز فً معركة عٌن جالوت :

   ـــا   ـهـــشؤََخْذَت َفلَّ ُجٌوَولَقٌَتها فَ  ها         شلَّ ُعروشِمْنَت ضُرْعَت الِعدى فَ  

ِهُم             ٌْ بوِن علَ هاــُهُم ُحطاَم جرٌشوسَفَغَدْت ُرإ داَرْت َرحى الَحرِب الزَّ  

َت َعْن م  ٌْ َن َعرٌصَوَطَو ٌْ َن بْرَكتها َوَب ٌْ هـــا   شــر َفسٌَح َمراحـــــٍل         ما َب  

هاشى إلى أُْحبوصِمْن ُروِمها اأَلَقْ   َحّتـــــى َحفِْظَت َعلى الِعباِد باِلَدها            

 

 ط ( ِب ادلؼّْٛ اٌؼبَ اٌزٟ دتضٍٗ األث١بد ؟
تسجٌل االنتصارات    

 

 ط ( ِب ٟ٘ اخلبط١خ اٌف١ٕخ األوضش ثشٚصا يف األث١بد اٌغبثمخ . 
.الواقعٌة فً وصف أحداث المعارك وصفا مباشرا   

 

 ط( ِب ٟ٘ اخلظبئض اٌف١ٕخ ٌشؼش اجلٙبد؟ 
الواقعٌة فً وصف احداث المعارك وصفا مباشرا: ) وصف شرف الدٌن األنصاري لمعركة عٌن جالوت(  -1      

استخدام الفنون البدٌعٌة: كالجناس ) للدموع على اآلثار آثار (، والطباق ) سرت وأبكت ( -2  

حرارة العاطفة وتدفق المشاعر عند الحدٌث عن سقوط المدن والفرح باالنتصارات  -3  
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 ـــــــ يف اٌىزبة (  46: طــــ ٚئعبثبرٙب) أعئٍخ اٌٛؽذح 

اروش صالصخ ِٓ اٌشؼشاء اٌز٠ٓ أؼىغذ اطذاء اٌغضٚ اٌظ١ٍجٟ يف أشؼبسُ٘ ؟ -1  
، والرشٌد النابلسً ، وشهاب الدٌن محمود الحلبً ، وابن الساعاتً ، وابن القٌسرانً ، وابن المجاور ، )  األبٌوردي

 ٌكتف بذكر ثالثة (

 
وبْ دلؼشوخ ؽـني ٚحتش٠ش ث١ذ ادلمذط طذٜ وجري يف اٌشؼش اٌؼشثٟ آٔزان ، ٚػؼ رٌه ِغزشٙذا ثٕظٛص شؼش٠خ ِٕبعجخ ؟  -2  

الفاصلة فً التارٌخ االسالمً ، انتصر فٌها المسلمون بقٌادة صالح الدٌن األٌوبً معركة حطٌن الخالدة هً الموقعة 

على الصلٌبٌٌن ، وتمكنوا من تحرٌر بٌت المقدس ثم تحرٌر معظم ما كان محتال من دٌار االسالم فً بالد الشام .ترك 

دس ، بعد أن طال العهد على هذا النصر أصداء طٌبة فً نفوس المسلمٌن الذٌن قرت  عٌونهم  باسترداد بٌت المق

 احتالله ، وٌقول الرشٌد النابلسً :

 فلٌوف هلل أقوام بما نذروا    هذا الذي كانت اآلمال تنتظر          

 سالم من بعد طً وهو منتشر اال       ٌا بهجة القدس أن أضحى به علم 

 شم الذرى وتكاد األرض تنفطر   هللا أكبر صوت تقشعر له              

 ما اخضر هذا الطراز الساحلً ثرى    اال  لتعلو به أعالمك الصفر
اعزٕزظ ادلؼّْٛ اٌزٞ ديضٍٗ وً دمب ٠أرٟ: -3  
لبي اٌؼّبد األطفٙبٟٔ: -أ  

 ٌٍٕٚبط مبٍه إٌبطش اٌظالػ طالػ ٚٔظش ٚخري
  ٌما بٌت المقدس ( ) الدعوة الى تحرٌر المدن وال س   ٔٙٛػب ئىل اٌمذط ٠شفٟ اٌغ١ًٍ    ثفزؼ اٌفزٛػ ِٚبرا ػغري

 لبي اثٓ ِٕري اٌـشاثٍغٟ:

() تسجٌل االنتصارات والتهنبة بالفتوحات وال سٌما فتح بٌت المقدس    فزؼ أػبد ػٍٝ اإلعالَ ثٙغزٗ   فبفرت ِجغّٗ ٚا٘زض ػـفبٖ  
٠خ ِٕبعجخ .وبْ دلؼشوخ ػني عبٌٛد طذٜ وجري يف اٌشؼش اٌؼشثٟ صِٓ اٌغضٚ ادلغٛيل ، ٚػؼ رٌه ِغزشٙذا ثٕظٛص شؼش -4  

(  بقٌادة السلطان قطز بداٌة تحرٌر البالد االسالمٌة من المغول . وكان لهذا ـه656كانت معركة عٌن جالوت ) 

الحدث العظٌم تؤثٌره العمٌق فً نفوس المسلمٌن جمٌعا ، وكان أشد فرحا وأعظم تؤثٌرا فً نفوس الشعراء منهم ،  

مصورا مصٌر المغول ، ومشٌدا بالسلطان المظفر قطز :فتغنوا بهذا النصر المإزر ، فقال أحدهم   
 هلك الكفر فً الشام جمٌعا  واستجد االسالم بعد دحوضه

 بالملٌك المظفر الملك األر    وع سٌف االسالم عند نهوضه

 ملك جاءنا بعزم وحزم  فاعتززنا بسمره بٌضه

 أوجب هللا شكر ذلك علٌنا    دابما مثل واجبات فروضه

الدٌن األنصاري من قصٌدة ٌمدح فٌها الملك المنصور الثانً األٌوبً صاحب حماة مع جنده الى جانب وقال شرف 

 المظفر قطز فً معركة عٌن جالوت :

 رعت العدى فضمنت شل عروشها   ولقٌتها فؤخذت فل جٌوشها

 دارت رحى الحرب الزبون علٌهم فغدت رإوسهم حطام جرٌشها

ن بركتها وعرٌشهاوطوٌت عن مصر فسٌح مراحل  ما بٌ  

 حتى حفظت على العباد بالدها  من رومها األقصى الى احبوشها
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الشأ األث١بد ا٢ر١خ ٌجٙبء اٌذ٠ٓ اٌجٙبئٟ ، صُ أعت ػٓ األعئٍخ اٌزٟ ر١ٍٙب: -5  
 ذلفٟ ػٍٝ رٍه اٌربٚط ٚؽغٕٙب  ؽفذ ثٙٓ ؿٛاسق احلذصبْ

 ذلفٟ ػٍٝ ٚادٞ دِشك ٌٚـفٗ   ٚرجذي اٌغضالْ ثبٌضرياْ
ش٠ك فإاد٘ب دلب سأد   ٔٛس ادلٕبصي أثذٌذ ثذخبْٚشىب احل  

 ثني ادلؼّْٛ اٌزٞ رٕبٌٚزٗ األث١بد اٌغبثمخ.

 ِٓ اخلظبئض اٌف١ٕخ ٌشؼش اجلٙبد يف اٌؼظش٠ٓ : األ٠ٛثٟ ٚادلٍّٛوٟ ؽشاسح اٌؼبؿفخ ،ٚػؼ رٌه ِٓ خالي األث١بد اٌغبثمخ .
تصوٌر سقوط المدن -أ  

هـ( فحّل بهذه المدٌنة الدمار وقتل النفوس ،ونهب 656ازان سنة )سقطت مدٌنة دمشق على ٌد القابد المغولً غ

 األموال ، وحرق المنازل .

تبدو فً هذه االبٌات حرارة العاطفة جلٌة ، حٌث كرر الشاعر كلمة ) لهفً ( اضافة الى تعبٌرات الشكوى  -ب

ٌه اال للجدٌة وبث الشكوى والتفجع والموازنة بٌن حال دمشق قبل سقوطها وبعده ، وهذا مما ال تصنع فٌه وال مجال ف

. 
 

ثني دٚس األدة يف رغغ١ً األؽذاس ِٚٛاوجزٙب يف اٌؼظش٠ٓ : األ٠ٛثٟ ٚادلٍّٛوٟ-6  
عاٌش الشعر أحداث العصرٌن األٌوبً والمملوكً ، وتفاعل معها بتصوٌرها ، واالشادة ببطوالت قادتها  من 

المسلمون ، وأهم مضامٌنها: المسلمٌن وتبٌان آثارها ، ووصف النكبات التً منً بها  
تصوٌر سقوط بٌت المقدس والمدن االسالمٌة بؤٌدي الصلٌبٌٌن والمغول  -1  

الدعوة إلى تحرٌر المدن وال سٌما بٌت المقدس -2  

تسجٌل االنتصارات و التهنبة بالفتوحات وال سٌما فتح بٌت المقدس -3  

: األ٠ٛثٟ ٚادلٍّٛوٟٚاصْ ثني سصبء ادلذْ يف اٌؼظش األٔذٌغٟ ٚيف اٌؼظش٠ٓ -7  
  العصران : األٌوبً والمملوكً العصر االندلسً 

من مظاهر شعر  رثاء المدن والممالك فً هذا 

 العصر
 ٔ صدى الغزو الصلٌبً والغزو المغولً فً الشعر

تصوٌر ما حل بالمدن من خراب ودمار ، وما نزل 

 بؤهلها من كرب وضٌق . 

بٌنتصوٌر سقوط بٌت المقدس بؤٌدي الصلٌ  ٕ 

 ٖ الدعوة إلى تحرٌر المدن وال سٌما بٌت المقدس الموازنة بٌن ماضً المدن وحاضرها 
االستنجاد بالمسلمٌن واستنهاض همهم ودعوتهم إلى 

 نصرة إخوانهم 

تسجٌل االنتصارات ، والتهنبة بالفتوحات وال سٌما 

 فتح بٌت المقدس
ٗ  
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ػشف ِفَٙٛ ادلذ٠ؼ إٌجٛٞ؟ط(   
، وتعداد صفاته الُخلقٌة والَخلقٌة، وإظهار الشوق لرإٌته، علٌه الصالة والسالم   فن شعري ٌعنى بمدح النبً محمد    

 وزٌارة االماكن المقدسة، وذكر معجزاته المادٌة والمعنوٌة، واإلشادة بغزواته .

؟دلبرا مسٟ ٘زا اٌفٓ ِذؽب ال سصبء ط( ػًٍ   
ألن الرسول حً بنفوس المسلمٌن برسالته وسنته التً بعث ألجلها .       

ادلذ٠ؼ إٌجٛٞ؟ ِىت ٔشأط( ٚػؼ   
نشؤ فً صدر االسالم واستمر فً العصرٌن األموي والعباسً .    

 ط( ِىت أطجؼ ادلذ٠ؼ إٌجٛٞ ظب٘شح رغزذػٟ اال٘زّبَ؟
فً العصرٌن األٌوبً والمملوكً .     

جٛٞ ظب٘شح رغزذػٟ اال٘زّبَ يف اٌؼظش٠ٓ األ٠ٛثٟ ٚادلٍّٛوٟ؟ط( دلبرا أطجؼ ادلذ٠ؼ إٌ  
الى الرسول  االى هللا وتوسلو ابسبب ما تعاقب على المسلمٌن من وٌالت بعد الهجمات الصلٌبٌة والتترٌة فتوجهو    

 كً ٌكون شفٌعا لهم .

 ط ( دلبرا وضش إٌظُ يف ادلذ٠ؼ إٌجٛٞ ، ٚئلجبي إٌبط ػ١ٍٗ ؟ 
ٌنشدونه فً مجالسهم وأماكن عبادتهم .ألنهم ٌجدون فٌه فرحتهم وسعادتهم وراحتهم النفسٌة ، وٌتدارسونه و    

 

 ط( أروش أشٙش شؼشاء ادلذائؼ إٌج٠ٛخ؟
معارج األنوار فً سٌرة النبً المختار: نظم دٌوان  الصرصري -1     

بشرى اللبٌب بذكرى الحبٌب:  ابن سٌد الناس -2     

منتخب الهدٌة فً المدائح النبوٌة :  نباتة المصريابن  -3     

فرائد األشعر فً مدح النبً المختار:  ابن العطار الدنٌسري -4     

شفاء الكلٌم بمدح النبً الكرٌم:  ابن عرب شاهد دمشقً -5     

ومطلعها : (  الكواكب الدرٌة فً مدح خٌر البرٌة)  : أشهر قصابده البردى المعروفة باسم  البوصٌري -6     

أمن تذكر جٌران بذي سلم     مزْجَت دمعا جرى من مقلة بدم           

ط( ِب أغشاػٙب؟   
:، وحاجة الناس لشفاعته  ٘ذفٗ ِٓ ِذػ اٌشعٛي ٠ٚزغىن ثظفبرٗ ٚل١بدرٗ ٌٍؼشة ٚاٌؼغُ          

 

ِن ِمْن ُعْرٍب َوِمْن َعَجِم        ٌْ ـــــــ          ـِن َوالَفرٌَق ٌْ َقلَ ِن َوالثَّ ٌْ ٌد َسٌُد الَكْوَن ُمَحمَّ  

فاَعُتُه         لُِكلِّ َهــْوٍل ِمَن اأَلَْهــواِل ُمْقَتَحـــِم  شَ ُهَو الَحبٌُب الَّذي ُتْرجى        

ُجرُّ َبْحَر َخمٌٍس َفْوَق سابِـــَحٍة       ٌَْرمً بِـَمـْوٍج ِمَن اأَلَْبطاِل ُمْلَتِطـــمِ          ٌَ  
إْن َتْلَقـُه اأُلُْسُد فً آجاِمها َتِجـــــمِ  َرُتُه        صوَمـْن َتُكـــْن بَِرسوِل هللاِ ُنــ       

 

 اثهيا : املداحئ النبوية 
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 ط ( ِب اٌغشع اٌشؼشٞ يف االث١بد اٌغبثمخ ؟ 
     المدح 

 ط ( ٚػؼ ِؼبٟٔ ادلفشداد اٌزب١ٌخ : 
تجم  : تسكت     

 ط ( ِب ادلٛػٛع اٌزٞ رٕبٌٚٗ اٌشبػش يف أث١برٗ اٌغبثمخ ؟
مدح الرسول الكرٌم والتغنً بصفاته    

 كما بٌن الشاب الظرٌف ) شاعر( منزلة الرسول الرفٌعة وطلب شفاعته للنجاة من النار بقوله :

رْ        ٌَ ْحمُن َمْنِزلًَة        ضما كاَن  َتـِب شأ َرَف الـَخـْلـِق إالّ ـشٌـا أَ    ى لََك الرَّ ـَرَف الــرُّ  

ًَ َذْنٌب وافٌِر َفعَ        فـاَعـٌة ِمـْنـَك ُتـْنـجـٌـنـً ِمـَن اللََّهــــبِ ش    ــى       سلً ِمْن ُذنوبِ  

ـــَوِب َفـكـاَن لـً نـاِظـًرا ِمـْن نـاِظــِر ا   ـًدا         ـــَجَعْلُت ُحبََّك لً ُذْخًرا َوُمْعَتمَ        لـنُّ  

ْهُت آمالً َفال ُحِجَبـْت                َك َوجَّ ٌْ بِ ــــَعْن باِب جوِدَك إِانَّ الَمْوَت فً الُحجُ      إلَ  

 ط ( ِب ادلٛػٛع اٌزٞ رٕبٌٚٗ اٌشبػش يف األث١بد اٌغبثمخ ؟ 
 منزلة الرسول الرفٌعة وطلب شفاعته للنجاة من النار

ٌقول الشاعر أبو زكرٌا الصرصري: اإلعشاء ٚادلؼشاط "،ٚطف اٌشؼشاء ِؼغضارٗ " ؽبدصخ   

ْلطــــانسُ ْبحاَن ذي الَجَبروتَّ َواَلُبرهـان         َوالعزِّ َوالَملَكوت َوالسُ            
ـِت الـَحـراِم بِـِه إلى       أَقْ          ٌْ َس بِالَوْسناِن  صأَْسرى ِمَن الَب ٌْ ى الَمساِجِد لَ  

ـرانِ   َرَف َمْرَكٍب       شُبراَق َوكاَن أَ َفَعال ال         ٌَ ْطــوي القِفاَر بِسْرَعِة الطَّ ٌَ  

 ط ( ِب ادلٛػٛع اٌزٞ رٕبٌٚٗ اٌشبػش يف األث١بد اٌغبثمخ ؟ 
 وصف المعجزات ) حادثة اإلسراء والمعراج ( 

 

 ابن الساعاتً فً قصٌدة ٌعارض بها كعب ابن زهٌر :

 

َثْت َعـْنـُه َتــْوراةٌ َوإْنـجـٌــــــلُ             َتُه اأَلَْخـباُر إْذ َنـَطَقْت         َفـَحــدَّ ْت ُنُبوَّ      َبثَّ

ـلٍِب        َوالَقْوُم ضفَ            ٍف َوْهَو َمؤْكولُ صْرعى َكعَ صٌلٌَة ُعِرَفْت ِمْن َعْبِد ُمطَّ  
ٌَوْ            ْت أَعادٌِه فً َبْدٍر َو ـُر اأَلَبـابٌــــلُ َردَّ ٌْ ـ َمـئِـٍذ         ِجـٌـاُدهُ الَــقُـبُّ َوالـطَّ  

 ط ( ِب ادلٛػٛع اٌزٞ رٕبٌٚٗ اٌشبػش يف األث١بد اٌغبثمخ ؟ 
 ذكر غزوات الرسول الكرٌم وفضٌلة جده عبد المطلب 

 

 ط( ِب ٟ٘ اخلظبئض اٌف١ٕخ ٌٍّذائؼ إٌج٠ٛخ؟
بروز العاطفة وتدفق المشاعر عند الحدٌث عن شمابل النبً ومعجزاته وطلب شفاعته       -1     

وحدة الموضوع وطول القصٌدة  -2     

تؤثر مضامٌنها بالقران الكرٌم ) متى؟( عند الحدٌث عن حادثة اإلسراء والمعراج -3     

هٌر شٌوع فن المعارضات، مثل ابن الساعاتً ٌعارض كعب ابن س -4     

 

  ط ( ِىت رربص اٌؼبؿفخ  يف لظبئذ ادلذائؼ إٌج٠ٛخ .  

 عند الحدٌث عن شمابل النبً ومعجزاته وطلب شفاعته . 
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 ـــــــ يف اٌىزبة (  55: طــــ ٚئعبثبرٙب) أعئٍخ اٌٛؽذح 

 ػًٍ رغ١ّخ شؼش ادلذائؼ ِذؽب ١ٌٚظ سصبء؟ -1

ًٌ فً نفوس المسلمٌن برسالته وسنته ومبادبه –سمً هذا الفن مدٌحا ال رثاء ألن الرسول _صلى هللا علٌه وسلم  ح

 التً بعث من أجلها.

 اروش صالصخ ِٓ اٌىزت اٌزٟ أٌفذ يف ادلذ٠ؼ إٌجٛٞ ِٚإٌف١ٙب؟ -2

 اعُ ادلإٌف اعُ اٌذ٠ٛاْ
 الصرصري ِؼبسط األٔٛاس يف عريح إٌجٟ ادلخزبس 

 ابن سٌد الناس الٌعمري اٌٍج١ت ثزوشٜ احلج١تثششٜ 

 ابن نباتة المصري ِٕزخت اذلذ٠خ يف ادلذائؼ إٌج٠ٛخ 

 ابن العطار الدنٌسري فشائذ األشؼبس يف ِذػ إٌجٟ ادلخزبس 

 ابن عربشاه الدمشقً شفبء اٌى١ٍُ مبذػ إٌجٟ اٌىش٠ُ

 دلٍّٛوٟ؟مل اصد٘ش شؼش ادلذائؼ إٌج٠ٛخ يف اٌؼظش٠ٓ : األ٠ٛثٟ ٚا -3

ٌعود ذلك إلى ما تعاقب على المسلمٌن من وٌالت المصابب وأحزان القى كثٌرون من شدة وطؤتها القهر واأللم 

والتضرع إلٌه كً ٌنجٌهم من  -جل جالله –،وجعلتهم ٌعٌشون فً تعب ونكد ، فما كان منهم إال التوجه إلى هللا 

أن ٌكون  –صلى هللا علٌه وسلم  –وا إلى رسوله الكرٌم محمد الكرب الذي وقع علٌهم والضٌم الذي لحق بهم ، وتوسل

 شفٌعا لهم عند هللا لكً ٌنجٌهم من النوابب التً كادت تقضً على وجودهم 

 اروش ِٛػٛػني ِٓ ِٛػٛػبد شؼش ادلذائؼ ، ِٚضً ػ١ٍّٙب ثجؼغ اٌشٛا٘ذ اٌشؼش٠خ ؟ -4

،فاآلمال معقودة علٌه ، منه ،للنجاة من عذاب الناروطلب الشفاعة  -صلى هللا علٌه وسلم–التوسل إلى الرسول  -ٔ  

 ٌقول الشاب الظرٌف :

 ما كان ٌرضى لك الرحمن منزلة  ٌا أشرف الخلق إال أشرف الرتب 

 لً من ذنوبً ذنب وافر فعسى    شفاعة منك تنجٌنً من اللهب

 جعلت حبك لً ذخرا ومعتمدا    فكان لً ناظرا من ناظر النوب 

فال حجبت  عن باب جودك إن الموت فً الحجبإلٌك وجهت آمالً   

وصف معجزات الرسول ، وخاصة حادثة اإلسراء والمعراج وصفا مفصال دقٌقا ، ٌقول الصرصري : -ٕ  

 سبحان ذي الجبروت والبرهان     والعز والملكوت والسلطان

 أسرى من البٌت الحرام به إلى    أقصى المساجد لٌس بالوسنان

رف مركب     ٌطوي القفار بسرعة الطٌرانفعال البراق وكان أش  
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 ِضً ػٍٝ خظ١ظخ ش١ٛع ادلؼبسػبد  اٌشؼش٠خ يف ادلذ٠ؼ إٌجٛٞ؟ -5

 قول ابن الساعاتً  ) معارضا قصٌدة كعب بن زهٌر (

 بثت نبوته األخبار إذ نطقت   فحدثت عنه توراة وإنجٌل

 فضٌلة عرفت من عبد مطلب   والقوم صرعى كعصف وهو مؤكول

أعادٌه فً بدر وٌومبذ    جٌاده القب والطٌر األبابٌلردت   

 وقد عارض قصٌدة كعب بن زهٌر التً مطلعها:

 بانت سعاد  فقلبً الٌوم متبول    متٌم إثرها لم ٌفد مكفول 

  ؟-طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ –سأ٠ه ، مل أوضش شؼشاء ادلذائؼ إٌج٠ٛخ ِٓ ِؼشػخ لظ١ذح وؼت ثٓ ص٘ري يف ِذػ اٌشعٛي يف  -6 

 ٠رشن ٌرمذ٠ش اٌّؼٍُ ٚاٌطاٌة :٠ّٚىٓ اإلفادج ِا ٠أذٟ :

تعد قصٌدة كعب بن زهٌر من أوابل ما قٌل فً مدح النبً صلى هللا علٌه وسلم ، وقد لقٌت اهتماما كبٌرا من القدماء 

ادة والمحدثٌن ، وعارضها كثٌرون ، كونها حافظت على القالب العام للقصٌدة الجاهلٌة ،وحرص الشعراء على اإلف

من صورها وألفاظها ، وهً تمثل تحدٌا للشعراء فٌتبارون فً معارضتها إلثبات قدراتهم واالعتداد بؤنفسهم ، واٌضا 

لما فٌها من العاطفة الدٌنٌة ، إضافة إلى أن البحر الذي نظمت علٌه هو البسٌط وهو من البحور المحببة والمٌسرة لدى 

 الشعراء .

 ش ادلذائؼ إٌج٠ٛخ يف وً دمب ٠أرٟ؟اعزٕزظ اخلظ١ظخ اٌف١ٕخ ٌشؼ -7

تبرز  فٌها العاطفة وتدفق المشاعر تجاه الرسول صلى هللا   )٘ٛ اٌجشري إٌز٠ش اٌؼذي شب٘ذٖ   ٌٍٚشٙبدح جتش٠ؼ ٚرؼذ٠ً -أ

 علٌه وسلم (

 اإلسراء _(حادثة –تؤثرت مضامٌنها بالقرآن الكرٌم  )أعشٜ ِٓ اٌج١ذ احلشاَ ئىل     ألظٝ ادلغبعذ ١ٌظ ثبٌٛعٕبْ  -ة

 يف سأ٠ه: -8

 مل رؼذ لظ١ذح اٌربدح ٌٍجٛطريٞ ِٓ أشٙش  لظبئذ ادلذائؼ إٌج٠ٛخ ؟ -أ

 ٠رشن ٌٍّؼٍُ ٚاٌطاٌة ٠ّٚىٓ اإلفادج ِّا ٠أذٟ :

إلقبال الناس بشغف ولهفة ، فهم ٌجدون فٌها فرحتهم وسعادتهم وراحتهم النفسٌة ، وٌتدارسونها فً مجالسهم ومحافلهم 

 وأماكن عبادتهم .

 مل دتزبص لظبئذ ادلذائؼ إٌج٠ٛخ ثـٛذلب؟ -ة 

وسٌادته وقٌادته للعرب والعجم  -صلى هللا علٌه وسلم –بسبب تعدد موضوعاتها : فهً تتغنى بصفات الرسول 

 ،ووصف معجزاته ، وخاصة حادثة اإلسراء والمعراج وصفا مفصال دقٌقا ، وحاجة الناس  إلى شفاعته 
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العصرٌن : األٌوبً والمملوكًقضاٌا من النثر فً   

 ط( ِب ٟ٘ لؼب٠ب إٌضش يف اٌؼظش٠ٓ األ٠ٛثٟ ٚادلٍّٛوٟ؟
التؤلٌف الموسوعً  -ٗالخطابة   -ٖالرسائل   -ٕأدب الرحالت   -ٔ    

 
 

 ط( ػًٍ ٠ؼذ أدة اٌشؽالد أثشص اٌفْٕٛ إٌضش٠خ ٚأِزؼٙب ٚألشة اىل اٌشؼشاء ؟
 اللتصاق هذا الفن بواقع الناس وحٌاتهم وامتزاجه بفنون أخرى كالقصص والمذكرات والتراث الشعبً والٌومٌات. 

بٌخ ِزٕٛػني يف صمبفبرُٙ ٚػٍُِٛٙ؟
ّ
 ط( ِبرا ٔزظ ػٓ رٛيل وزبثخ أدة اٌشؽالد ِٓ  سؽ

عضهم نقل عادات وتقالٌد وثقافات نتج عنه اختالف اهتماماتهم فً ما ٌنقلون من مشاهداتهم فً البالد التً جابوها ب  

 الٌها . ابجغرافٌة البالد التً ارتحلو امن تحدث عنهم واخرون اهتمو

 ط( دلبرا ٠ؼذ أدة اٌشؽالد را ل١ّخ ػ١ٍّخ وجريح ؟
 كانٌة والسكانٌة معلٌها لمعرفة أحوال البالد ال جغرافٌة واجتماعٌة وثقافٌة ٌعتمدوثابق تارٌخٌة و ألنها   

اٌشؽبٌخ يف اٌؼظش٠ٓ األ٠ٛثٟ ٚادلٍّٛوٟ ؟ ط( اروش أشٙش  
 ابن جبٌر،  ابن بطوطة  - 

اثٓ عجري؟  ِٓ ٘ٛ اٌىبرتط(   
 هو أحمد ابن محمد بن بنً ضمرة ، درس علوم الدٌن والحساب والعلوم اللغوٌة  واألدبٌة . -  

 ط( ِب اعُ سؽٍخ اثٓ عجري؟
 تذكرة باألخبار عن اتفاقات األسفار. - 

عجري يف سؽٍزٗ؟ ط( ِبرا ٚطف اثٓ  
ٌّةوصف البٌت الحرام والمسجد النبوي ودمشق والعراق كما وص -    . ف رحلته البحرٌة الى جزٌرة صقل

 وٌقول فً رحلته : 

" وأصبحنا ٌوم األحد المذكور والهول ٌزٌد ، والبحر قد هاج هائجه ، وماج مائجه ، فرمى بموج كالجبال ٌصدم 
المركب صدمات ٌتقلب لها على عظمه تقلب الغصن الرطٌب ، وكان كالسور علوا فٌرتفع له الموج ارتفاعا ٌرمً 

مه ، وصّكت اآلذان غمائمه ، واستشلرى عصوف فً وسطه بشآبٌب كالوابل المنسكب . فلما َجّن اللٌل اشتد تالط
الرٌح . فحّطت الشرع ... ووقع الٌؤس من الدنٌا وودعنا الحٌاة بسالم ، وجاءنا الموج من كل مكان ، وظننا أنا قد 

 أحٌط بنا ، ... فاستسلمنا للقدر ، وتجرعنا غصص هذا الكدر ، وقلنا : 

سٌكون الذي قضً       سخط العبد أو رضً .      

 ط ( ِب اٌزٞ ٚطفٗ اثٓ عجري يف سؽٍزٗ اٌغبثمخ ؟ 
 وصف رحلته البحرٌة إلى جزٌرة صقلٌة .    

 أ وال : أ دب الرحالت
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 ط ( ٚػؼ ِؼبٟٔ ادلفشداد اٌزب١ٌخ : 
 ماج مابجه : اضطرب ماإه وارتفع /  شآبٌب : مفردها ) شإبوب ( وهً الدفعة من المطر . 

 الغمابم : األصوات غٌر المبٌنة . 

ِضً ِٓ إٌض ػٍٝ اخلظبئض اٌزب١ٌخ : ) االلزجبط ِٓ اٌمشاْ اٌىش٠ُ ، ادل١ً اىل اٌؼجبساد اٌمظريح ( ؟ ط (   
 االقتباس من القرآن الكرٌم : وجاءنا الموج من كل مكان وظننا أّنا قد أحٌط بنا . -1    

 وصّكت اآلذان غمابمه . المٌل الى العبارات القصٌرة المتناغمة : فلما جّن اللٌل اشتد تالطمه ، -2      

اثٓ ثـٛؿخ؟ ِٓ ٘ٛ اٌىبرتط(   
  الطنجً. هللامحمد ابن عبد   

 ط( ِب ٘ٛ ٌمجٗ؟
 أمٌر رحالة المسلمٌن .   

 ط( ِب اعُ سؽٍزٗ؟
 تحفة الّنّظار فً غرابب األمصار وعجابب األسفار.   

 ط ( وُ اعزّشد ِذح سؽٍزٗ ؟
 ما ٌقارب الثالثٌن سنة   

؟ ثـٛؿخ يف سؽٍزٗط( ِبرا ٚطف اثٓ   
 وصف مواقع البلدان الذي زارها  - 

 مظاهر العمران ، حكامها ،عادات أهلها ،األطعمة وطرٌقة صناعتها  - 

 و وصف نهر النٌل ن ) سٌرٌالنكا حالٌا ( وصف جزٌرة سٌال - 

ط ( ِب ٟ٘ اخلبط١خ اٌف١ٕخ اٌجبسصح يف ٔض اثٓ ثـٛؿخ ؟    
 االعتناء بالوصف وذكر التفاصٌل .   

؟ ط( ِب ٟ٘ اخلظبئض اٌف١ٕخ ألدة اٌشؽالد  
 والحدٌث النبوي والشعر الكرٌم االقتباس من القران  -1 

) وصف ابن بطوطة لجزٌرة سٌالن، وابن جبٌر فً وصف رحلته البحرٌة .  بالوصف وذكر التفاصٌل  ءاالعتنا -2 

ٌّا (  الى صقل

 . موسٌقًالٌقاع القصٌرة ذات االعبارات المٌل إلى ال -3
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 ـــــــ يف اٌىزبة (  54: طــــ ٚئعبثبرٙب) أعئٍخ اٌٛؽذح 

 أغت اٌىزبثني ا٢ر١ني ئىل ِإٌف١ّٙب: -1

 البن بطوطة              حتفخ إٌظبس يف غشائت األِظبس ٚػغبئت األعفبس :

 البن جبٌر     :                 رزوشح ثبألخجبس ػٓ ارفبلبد األعفبس 

 ػًٍ ِب ٠أرٟ: -2

 ٠ؼذ أدة اٌشؽالد ٚاؽذا ِٓ أِزغ اٌفْٕٛ إٌضش٠خ: -أ

بسبب  التصاق هذا الفن بواقع الناس وحٌاتهم ، وامتزاجه بفنون أخرى كالقصص ، والمذكرات ،والتراث الشعبً ، 

 والٌومٌات  

 اخزالف ا٘زّبِبد اٌشؽبٌخ يف سؽالرُٙ: -ة 

 مهمبسبب تنوع ثقافاتهم وعلو

 

 : ألدة اٌشؽالد ل١ّخ ػ١ٍّخ وجريح -ج  

 كونه وثابق تارٌخٌة وجغرافٌة واجتماعٌة وثقافٌة ٌعتمد علٌها لمعرفة أحوال البالد المكانٌة والسكانٌة 

 

 يف سأ٠ه ، مل ٌمت اثٓ ثـٛؿخ أِري اٌشؽبٌخ ادلغٍّني؟ -3

 ٌترك للمعلم والطالب اإلفادة مما ٌؤتً :

 المسلمٌنألنه أشهر الرحالة 

 ألن رحلته أطول رحلة ، إذ استغرقت ما ٌقارب الثالثٌن عاما 

ألنه ارتحل إلى قارات متعددة شملت آسٌا وأفرٌقٌا وبعض بلدان قارة أوروبا ، فاجتاز بذلك مسافات بعٌدة لم ٌسبق 
 أحد أن اجتازها
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 الشأ إٌظ١ني ا٢ر١ني صُ أعت ػّب ١ٍ٠ّٙب: -4

 ٌذِشك :  دمب عبء يف ٚطف اثٓ عجري

" دِشك جٕح اٌّششق ، ِٚطٍغ حسٕٗ اٌّششق ، ٟٚ٘ خاذّح تالد االسالَ اٌرٟ اسرمش٠ٕا٘ا ، ٚػشٚط اٌّذْ اٌرٟ 

اجر١ٍٕا٘ا ، لذ ذحٍّد تأصا١٘ش اٌش٠اح١ٓ ، ٚذجٍّد فٟ حًٍ سٕذس١ح ِٓ اٌثساذ١ٓ ..... ِٕٙا ستٛج راخ لشاس ِٚؼ١ٓ ِٚاء 

ّّد أسػٙا وثشج اٌّاء حرٝ اشرالد اٌؼّاء ، فرىاد سٍسث١ً ، ذٕساب ِزأثٗ أس١اب األسلاَ تى ً سث١ً ، ... لذ س

 ذٕاد٠ه تٙا الطُ اٌظالب ... ) اسوغ تشجٍه ٘زا ِغرسً تاسد ٚششاب ( .

 ٘ـ ( ف١مٛي :  ٠ٚ597ظف اٌثغذادٞ اٌّجاػح اٌرٟ حٍد تّظش سٕح ) 

، ٚاسذفؼد األسؼاس ، ٚالحطد اٌثالد ، ) ٚدخٍد سٕح سثغ ِفرشسح أسثاب اٌح١اج ، ٚلذ ٠أط إٌاط ِٓ ص٠ادج ا١ًٌٕ 

ٚأشؼش أٍ٘ٙا اٌثال ، .... ٚأؼٜٛ أً٘ اٌسٛادٞ ٚاٌش٠ف إٌٝ أِٙاخ اٌثالد ، ٚأجٍٝ وث١ش ُِٕٙ إٌٝ اٌشاَ ٚاٌّغشب 

ٚاٌحجاص ٚا١ٌّٓ ، ٚذفشلٛا فٟ اٌثالد ...... ِٚضلٛا وً ِّضق ، ٚدخً إٌٝ اٌما٘شج ِٚظش ُِٕٙ خٍك ػظ١ُ ، ... ٚٚلغ 

 ّٛذاْ ، ٚاشرذ تاٌفمشاء اٌجٛع حرٝ أوٍٛا ا١ٌّراخ ٚاٌج١ف ( .اٌّشع ٚاٌ

 ٚاصْ ت١ٓ إٌظ١١ٓ ِٓ ح١ث ) اٌرأثش تاٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌٍغح ٚاٌجٕاط ٚاٌسجغ (  -أ

 ِٓ خالي إٌّارج اٌرٟ دسسد ٌّٓ ذفؼً اٌمشاءج : التٓ تطٛؽح أَ التٓ جث١ش أَ ٌٍثغذادٞ ؟ ت١ٓ سثة رٌه  –ب 

 اٌجٕاط ٚاٌسجغ  اٌٍغح  اٌرأثش تاٌمشآْ اٌىش٠ُ  

أورد قوله تعالى "  إٌض األٚي 

اركض برجلك هذا 

مغتسل بارد وشراب 

" 

تمتاز بعض مفرداته 

–بالصعوبة ) الصم 

–مذابب  -الصالب

 األراقم 

وظف الكاتب بعض 

المحسنات البدٌعٌة 

كالسجع ) استقرٌناها 

البساتٌن ، -الرٌاحٌن–

والجناس مثل  

 )المشرق والمغرب (

تؤثرا بقول هللا تعالى :  إٌض اٌثأٟ 

" افجعلناهم أحادٌث 

 ومزقنهم كل ممزق "

اللغة سهلة والمفردات 

ذات معان سهلة 

 بسٌطة 

عدم المٌل إلى 

 المحسنات البدٌعٌة 
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اٌشعبئً يف اٌؼظش٠ٓ األ٠ٛثٟ ٚادلٍّٛوٟ ؟ط( ِب ػٛاًِ اصد٘بس   
 عوامل علمٌة . -3عوامل اجتماعٌة   -2عوامل سٌاسٌة   -1    

 

ط( ِب ٟ٘ اٌؼٛاًِ اٌغ١بع١خ اٌزٟ عبّ٘ذ يف اصد٘بس اٌشعبئً يف اٌؼظش٠ٓ األ٠ٛثٟ ٚادلٍّٛوٟ؟    
 كثرة دواوٌن الدولة وحاجتها الى كتاب الرسابل  -1

 الصدار اوامر العزل والتعٌٌن  الرسمٌة الى استخدام الرسابلحاجة الحٌاة السٌاسٌة  -2

 

 ط( ِب ٟ٘ اٌؼٛاًِ االعزّبػ١خ اٌزٟ عبّ٘ذ يف اصد٘بس اٌشعبئً يف اٌؼظش٠ٓ األ٠ٛثٟ ٚادلٍّٛوٟ؟ 
 علو منزلة كتاب الرسابل حٌث وصلت الى منزلة الوزراء وكبار القضاة  -1

 لتهنبة والمدح والتعزٌة وسٌلة للتواصل االجتماعً كااتخاذ الرسابل  -2

 

ط( ِب ٟ٘ اٌؼٛاًِ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ عبّ٘ذ يف اصد٘بس اٌشعبئً يف اٌؼظش٠ٓ األ٠ٛثٟ ٚادلٍّٛوٟ؟    
 ، وكثرة المكاتبات التً تخرج منه .دٌوان االنشاء والشروط التً وضعت على من ٌتخذ الكتابة صنعة له  -1  

 ومنها الرسابل . فً فنون النثر المختلفة رغبة الكتاب فً اظهار ثقافتهم وبراعتهم فً الكتابة  -2  

 ط ( ِب ٘ٛ د٠ٛاْ االٔشبء ؟  
هو أحد أهم مكونات الجهاز اإلداري فً الدولة ، ٌعنى بتنظٌم العالقات الخارجٌة للدولة كانت ُتحرّر فٌه الكتب التً  

 ك واألمراء . ٌرسلها السلطان إلى الملو

 
ّ
بة اٌشعبئً يف اٌؼظش٠ٓ األ٠ٛثٟ ٚادلٍّٛوٟ؟ ط( ِٓ أشٙش وز  

القاضً الفاضل ، العماد األصفهانً صاحب كتاب )خرٌدة القصر وجرٌدة العصر فً ذكر شعراء العصر ( ، محًٌ  
 ، وعالء الدٌن بن غانم .  الدٌن ابن عبد الظاهر

 
 ط( ِٓ ٘ٛ اٌمبػٟ اٌفبػً؟ ِٚب اٌمبثٗ؟

 القاضً الفاضل –مجٌر الدٌن  –: محًٌ الدٌن  هو أبو علً عبدالرحٌم البٌسانً. ألقابه - 

 عمل فً دٌوان االنشاء زمن صالح الدٌن األٌوبً

 

 اثهيا : فن الرسائل يف العرصين ال يويب واململويك 
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  ط( مل
ّ
بة اٌشعبئً ػٍٝ ٔٙظ اٌمبػٟ اٌفبػً؟عبس وز  

 ألنه أهم اعمدة كتاب الرسابل ورسابله وطرٌقته محفزة لهم على االبداع    

رسالة كتبها فً فتح بٌت المقدس على لسان صالح الدٌن األٌوبً الى الخلٌفة العباسً الناصر لدٌن هللا  :ِٓ سعبئٍٗ   

وفٌما ٌؤتً نموذج لرسالة القاضً الفاضل التً كتبها فً فتح بٌت المقدس  على لسان صالح الدٌن األٌوبً موجهة 

ًّ الناصر لدٌن هللا :   إلى الخلٌفة العباس

" .... ولما لم ٌبق إال القدس ، وقد اجتمع إلٌها كل شرٌد منهم وطرٌد ، واعتصم بمنعتها كل قرٌب منهم وبعٌد ؛ 

ظنوا انها من هللا مانعتهم ، ...فلما نازلها الخادم رأى بلدا كبالد ، وجمعا كٌوم التناد ، وعزائم قد تؤلّبت على الموت 

فإذا أودٌة عمٌقة ، ولجج وعرة غرٌقة ، وسور قد انعطف عطف السوار فنزلت بعرصته ،... فزاول البلد من جانب 

، وأبرجة قد نزلت مكان الواسطة من عقد الدار ، فعدل إلى جهة أخرى كان للمطامع علٌها معرج ، وللخٌر فٌها 

ور بؤكنافه وقّرب منها وضربت خٌمته بحٌث ٌناله السالح بؤطرافه ، وٌزاحمه السمتولج ، فنزل علٌها وأحاط  بها ، 

 ، وقابلها ثم قاتلها ونزلها وبّرز إلٌها ثم بارزها ، وحاجزها ثم ناجزها ، فضمها ضمة ارتقب بعدها الفتح وصدع 

أهلها فإذا هم ال ٌصبرون على عبودٌة الجد عن عتق الصفح فؤرسلوه ببذل قطٌعة إلى مدة ، وقصدوا نظرة من 

وأجابهم بلسان القول ، وقّدم المنجنٌقات التً تتولى عقوبات  شدة ،وانتظارا لنجدة ، فعرفهم فً لحن القول ،

الحصون عصٌها وحبالها ، وأوتر لهم قسٌها التً تضرب فال تفارقها سهامها ، وال ٌفارق سهامها نصالها ، 

فصافحت السور فإذا سهمها فً ثناٌا شرفاتها سواك ، وقّدم النصر نسرا من المنجنٌق ٌخلد إخالده إلى األرض 

لو علّوه غلى السماك ، فشج مرادع أبرجها وأسمع صوت عجٌجها ، ورفع ستار عجاجها ، فؤخلى السور من وٌع

 السٌارة ، والحرب من النظارة ، فامكن النقاب أن ٌسفر للحرب النقاب ، وان ٌعٌد الحجر إلى سٌرته من التراب . 

ط ( ٚػؼ ِؼبٟٔ ادلفشداد اٌزب١ٌخ :    

 لبحر وتردد أمواجه (  / معرج : مقصد  / متولج : مدخل لجج : مفردها لجة ) معظم ا

 الكنف : الجانب / حاجزها : طالبها باالمتناع عن المخاصمة / ناجزها : قاتلها  / العجاج : الغبار 

 ن بها / العجٌج : الصوت المرتفع مرادع أبرجها : األبراج التً فشلت فً توفٌر الحماٌة للمحتمٌ

 ط ( ِضً ِٓ إٌض ػٍٝ وً ِٓ : 

) فعرفهم فً لحن القول ( . : اٌزأصش ثبٌمشآْ اٌىش٠ُ  -ٔ  

) السّماك ، مرادع ، متولج ( : غشاثخ األٌفبف  -ٕ  

 ط ( مب دتزبص سعبٌخ اٌمبػٟ اٌفبػً .

 تمتاز بغرابة بعض األلفاظ مثل ) السّماك ، مرادع ، متولج ( . 

 ط ( ٘بد ِٓ اٌشعبٌخ اٌغبثمخ ِضبال ػٍٝ اجلٕبط ٚاٌـجبق ؟ 

)  فامكن النقاب أن ٌسفر للحرب النقاب ( . الجناس :   

.)  اعتصم بمنعتها كل قرٌب منهم وبعٌد ( الطباق :   
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ف ثـ " حم١ٟ اٌذ٠ٓ اثٓ ػجذ اٌظب٘ش " ؟
ّ
 ط( ػش

هو القاضً محًٌ الدٌن أبو الفضل من بٌت علم ودٌن من رسابله ما كتبه فً فتح المظفر قطز للشقٌف       

 ط( اروش أُ٘ ِإٌفبد حم١ٟ اٌذ٠ٓ اثٓ ػجذ اٌظب٘ش؟

الروض الزاهر فً سٌرة الملك الظاهر   -   

تشرٌف األٌام والعصور فً سٌرة الملك المنصور -   

رسالته التً كتبها فً فتح المظّفر قطز ، ٌصف فٌها قوة جٌش العدو بالبسالة  ٌقول محًٌ الدٌن بن عبد الظاهر فً

 لتؤكٌد قٌمة النصر الذي أحرزه المسلمون ، ٌقول : 

" وصاروا مع عدم ذكر هللا بؤفواههم وقلوبهم ، ٌقاتلون قٌاما وقعودا وعلى جنوبهم ، فكم من شجاع ألصق ظهره 

ما سلّم قوسه حّتى لم ٌبق فً كنانته سهم ، وذي وكم فٌهم من شهم  إلى ظهر صاحبه وحامى ، وناضل ورامى ،

سن طارح به فما طرحه حّتى تثلّم ، وذي سٌف حادثه بالّصقال فما جلى محادثة حّتى تكلّم ، وأبانوا عن نفوس فً 

 الحرب أبٌة " .

 ط ( ٚػؼ ِؼبٟٔ ادلفشداد اٌزب١ٌخ : 

قال : الصقل ) أظهره ولّمعه ( . الشقٌف : حصن مرتفع  / ذي سن : الرمح  / الص  

 ط ( ٘بد ِضبال ػٍٝ اخلظبئض اٌزب١ٌخ : 

التؤثر بالقرآن الكرٌم : ) ٌقاتلون قٌاما وقعودا وعلى جنوبهم ( .  -1   

استخدام األلفاظ السهلة : ) فكم من شجاع ألصق ظهره إلى ظهر صاحبه وحامى ، وناضل ورامى (  -2     

) ٌقاتلون قٌاما وقعودا (  ط ( ٘بد ِٓ إٌض ِضبال ػٍٝ اٌـجبق ؟   

 ط( ِب ٟ٘ اخلظبئض اٌف١ٕخ ٌٍشعبئً ؟

.التؤثر بالقران الكرٌم  -1   

تإرخ أحداث العصر -2   

 ط( دلبرا رؼذ اٌشعبئً عغال ربسخي١ب ٚ٘بد ِضبال ػٍٝ رٌه؟

فً فتح بٌت المقدس ألنها تإرخ احداث العصر، مثال: رسالة القاضً الفاضل          

كثرة المحسنات البدٌعٌة كالسجع والطباق -3   

تمتاز رسالة القاضً الفاضل بغرابة بعض األلفاظ " السماك " ، " مرادع " ، " متولّج " -4   

.أّما ابن عبد الظاهر استخدم األلفاظ السهلة    

؟ط( لبسْ ثني سعبٌزٟ اٌمبػٟ اٌفبػً ٚ اثٓ ػجذ اٌظب٘ش ِٓ ؽ١ش االٌفبف   

رسالة القاضً الفاضل ألفاظها غرٌبة ، رسالة ابن عبد الظافر الفاظها سهلة .     
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 ـــــــ يف اٌىزبة (  59: طــــ ٚئعبثبرٙب) أعئٍخ اٌٛؽذح 

 ٚػؼ اٌؼٛاًِ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ أعّٙذ يف اصد٘بس فٓ اٌشعبئً يف اٌؼظش٠ٓ : األ٠ٛثٟ ٚادلٍّٛوٟ ؟ -1

   دٌوان اإلنشاء وما وضع من شروط  على من ٌرٌد  أن ٌتخذ الكتابة صنعة له ، مع كثرة المكاتبات التً كانت  -أ 

   تخرج منه أو تعود إلٌه من مباٌعات وعهود ، وغٌر ذلك 

رغبة الكاتب  فً إظهار  ثقافتهم وبراعتهم فً الكتابة فً فنون النثر المختلفة ومنها الرسابل -ب  

 ٌمبػٟ اٌفبػً أُ٘ أػّذح وزبة اٌشعبئً يف اٌؼظش٠ني : األ٠ٛثٟ ٚادلٍّٛوٟ ؟مل ػذ ا -2

ألن كّتاب الرسابل فً عصره ساروا على طرٌقته فً الكتابة ، فكانت  رسابله وطرٌقته  فً الكتابة نهج الهداٌة لكتاب 

 العصرٌن : األٌوبً والمملوكً ، ومحفزة لهم على اإلبداع

 

 : ا٢ر١زني ِٓ ؽ١ش اخلظبئض اٌف١ٕخ ٌٍشعبٌخ يف اٌؼظش٠ني : ادلٍّٛوٟ ٚاال٠ٛثٟٚاصْ ثني اٌشعبٌزني  -3

 ٚطف ػالء اٌذ٠ٓ تٓ غأُ فٟ سساٌح ٌٗ إحذٜ اٌمالع:

) راخ أٚد٠ح ِٚحاجش ال ذشا٘ا اٌؼ١ْٛ ٌثؼذ ِشِا٘ا إال شضسا ، ٚال ٠ٕظش ساوٕٙا اٌؼذد اٌىث١ش إال ٔضسا ، ٚال ٠ظٓ 

إٌجَٛ تّا ٌٙا ِٓ األتشاج ، ٌٚٙا ِٓ اٌفشاخ خٕذق ٠حفٙا واٌثحش ، إال أْ ) ٘زا ػزب ٔاظش٘ا إال أٔٙا ؽاٌؼح ت١ٓ 

 فشاخ ٚ٘زا ٍِح أجاج(.

 ٚسد إٌاطش لالْٚٚ ػٍٟ ِحّٛد غاصاْ اٌزٞ ؽٍة ِٕٗ اٌظٍح تشساٌح ِٕٙا:

جً ٠ىْٛ ) ِٓ سً س١ف اٌثغٟ لرً تٗ ،) ٚال ٠ح١ك اٌىش اٌسٟء إال تأٍ٘ٗ ( ، ف١شسً إ١ٌٕا ِٓ خٛاص دٌٚره س

 ػٕذوُ ِّٓ إرا لطغ تأِش ٚلفرُ ػٕذٖ (

 اٌخظائض اٌف١ٕح  
التؤثر بالقرآن  الكرٌم ) هذا عذب فرات وهذا ملح  إٌض األٚي 

 أجاج (

–استخدام المحسنات البدٌعٌة ، كالسجع ) شزرا 
أجاج(–نزرا ، أبراج   

استخدام التشبٌهات ومثالها: ولها من الفرات خندق 
 ٌحفها  كالبحر 

قة فً الوصف الد  

ًْ إال  إٌض اٌثأٟ  التؤثر بالقران الكرٌم )  وال ٌحٌق المكر الس
 بؤهله(

 تإرخ الرسالة ألحداث العصر 

 وضوح المعنى وسهوله األلفاظ وصرامه األسلوب 
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األدث١خ يف اٌؼظش٠ٓ األ٠ٛثٟ ٚادلٍّٛوٟ؟ط( دلبرا ٠ؼذ فٓ اخلـبثخ ِٓ أُ٘ اٌفْٕٛ   

ألنها تسهم فً الدفاع عن القٌم الفاضلة ، وإقناع الجماهٌر بؤفكار سٌاسٌة.       

 ط( ِب ٟ٘ ػٛاًِ اصد٘بس اخلـبثخ ؟ 

بط  -   نشاط حركة بناء المساجد والزواٌا والرُّ  

تقرٌب السالطٌن للخطباء ورفع منزلتهم  -    

توافر دواعً ومحفزات الخطابة مثل الغزو المغولً والصلٌبً والظروف السٌاسٌة والعسكرٌة والدٌنٌة .  -    

 ط( اروش ِٓ ٘ٛ أشٙش خـجبء اٌؼظش٠ٓ األ٠ٛثٟ ٚادلٍّٛوٟ؟

. له منزلة رفٌعة عند صالح الدٌن األٌوبًو  محًٌ الدٌن ابن الزكً لقبه محًٌ الدٌن ، -    

قصى بعد فتح بٌت المقدس فً الجمعة األولى وتعد خطبته أنموذجا على الخطب الدٌنٌة .أول من خطب بالمسجد اال  

 ٌقول فً خطبته :

" أٌها الناس أبشروا برضوان هللا الذي هو الغاٌة القصوى ، والدرجة العلٌا ؛ لما ٌّسره هللا على اٌدٌكم من استرداد 

هذه الضالة من األمة الضالة ، ورّدها إلى مقرها من االسالم ، بعد ابتذالها فً أٌدي المشركٌن قإٌبا من مئة عام ، 

وٌذكر فٌه اسمه ، .... فهو موطن ابٌكم ابراهٌم ، ومعراج نبٌكم محمد ،  وتطهٌر هذا البٌت الذي أذن هللا أن ٌرفع

وقبلتكم التً كنتم تصلون إلٌها فً ابتداء االسالم ، وهو مقّر األنبٌاء ، ومقصد األولٌاء ،ومدفن الرسل ، ومهبط 

المقدسة التً  الوحً ، ومنزل به ٌنزل األمر والنهً ، وهو فً أرض المحشر وصعٌد المنشر ، وهو فً األرض

ذكرها هللا فً كتابه المبٌن ، وهو المسجد األقصى الذي صلّى فٌه رسول هللا بالمالئكة المقربٌن ، وهو البلد الذي 

بعث هللا إلٌه عبده ورسوله وكلمته التً ألقاها إلى مرٌم ، عٌسى الذي كّرمه برسالته وشّرفه بنبوته ، ولم ٌزحزحه 

المقربون " . تعالى : " لن ٌستنكف المسٌح أن ٌكون عبدا هلل وال المالئكة عن رتبة عبودٌته ، فقال هللا   

 ط ( ِب ادلٕبعجخ اٌزٟ ل١ٍذ ف١ٙب ٘زٖ اخلـجخ ؟ 

ألقاها فً المسجد االقصى بعد تحرٌره على ٌد صالح الدٌن األٌوبً .     

 ط ( ٘بد ِٓ إٌض ِضبال ػٍٝ اٌغغغ ، اجلٕبط ؟ 

ومقصد األولٌاء "  " هو مقر األنبٌاء ،السجع :      

" استرداد هذه الضالة من األمة الضالة " الجناس :      

 

 اثلثا : فن اخلطابة يف العرصين ال يويب واململويك 
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 ط( ِب ٟ٘ اخلظبئض اٌف١ٕخ ألعٍٛة اثٓ اٌضوٟ؟

بروز العاطفة الدٌنٌة عند التمثل بالقران الكرٌم -1    

السهلة الواضحة ذات المعانً التؤنق فً اختٌار األلفاظ  -2    

توظٌف الصور البٌانٌة والمحسنات البدٌعٌة كالسجع والجناس  -3    

 

؟ ط( ِب اٌزٞ ٠ؼفٟ ػٍٝ خـجخ اثٓ اٌضوٟ عشعب ِٛع١م١ب  

الصور البٌانٌة والمحسنات البدٌعٌة  -   

 ـــــــ يف اٌىزبة (  61) أعئٍخ اٌٛؽذح ٚئعبثبرٙب: طــــ 

 ثني أ١ّ٘خ اخلـبثخ يف اٌؼظش٠ٓ : اال٠ٛثٟ ٚادلٍّٛوٟ ؟ -1

 اسهمت الخطابة فً الدفاع عن القٌم الفاضلة ، واقناع الجماهٌر بآراء وأفكار سٌاسٌة .

 ػًٍ: اصد٘بس اخلـت اٌغ١بع١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ يف اٌؼظش٠ٓ : األ٠ٛثٟ ٚادلٍّٛوٟ   -2

  بسبب الغزوٌن : الصلٌبً والمغولً والظروف السٌاسٌة السابدة التً وفرت للخطابة السٌاسٌة والدٌنٌة ودواعٌها 

 ومحفزاتها

 

٘ـ(، صُ اعزخشط 658ه(، أٌمب٘ب ثؼذِب ٍِه اٌززبس اٌشبَ عٕخ ) 683الشأ إٌض ا٢رٟ ِٓ خـجخ الثٓ ِٕري اإلعىٕذسأٟ )د -3
 ِٕٙب ِب ٠ٕبعت ِٓ اخلظبئض اٌف١ٕخ ٌٍخـجخ:

اٌّمظٛد إرا  )  اٌحّذ هللا اٌزٞ ٠شحُ اٌؼ١ْٛ إرا دِؼد ، ٚاٌمٍٛب إرا خشؼد ،...اٌّٛجٛد إرا األسثاب أمطؼد ،

األتٛاب اِرٕؼد ،...فسثحاْ ِٓ ٚسؼد سحّرٗ وً شٟء ، ٚحك ٌٙا إرا ٚسؼد ، ٚسؼد إٌٝ ؽاػرٗ اٌسّاٚاخ 

أٚ وش٘ا(فأؽاػد ٚسّؼد ...،أ٠ٙا إٌاط ، خافٛا هللا ذإِٔٛا فٟ ػّاْ ٚػذٖ اٌٛفٟ  ٚاألسع ح١ٓ لاي ) ائر١ا ؽٛػا

 ن خفٟ (، ٚال ذخافٛا اٌخٍك ٚإْ وثشٚا ، فإْ اٌخٛف ُِٕٙ شش

 اٌخظائض اٌف١ٕح ٌٍخطثح اٌساتمح :  

-1          التمثٌل بالقران ) ابتٌا طوعا أو كرها ( والعاطفة الدٌنٌة تبرز فٌها بوضوح .  

تتؤنق فً اختٌار األلفاظ الواضحة السهلة ) سبحان من وسعت رحمته ، ٌرحم ، الموجود ، المقصود ، ضمان   -2   

  وعده (.

خفً ( ، والطباق ) خافوا ، تؤمنوا ( .  -توظف المحسنات البدٌعٌة كالسجع ) دمعت ، خشعت ، وفً      3-  
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ف ادلٛعٛػخ ؟
ّ
 ط( ػش

هً كتاب ٌجمع معلومات من العلوم والمعارف فً مختلف مٌادٌن المعرفة أو مٌدان منها مرتبة ترتٌبا هجابٌا      

؟ ط( ِىت ظٙشد ثذا٠خ اٌزأ١ٌف ادلٛعٛػٟ ٚ٘بد اِضٍخ ػٍٝ رٌه  

ظهرت فً العصر العباسً فً القرن الثالث الهجري، مثال: كتاب الحٌوان للجاحظ ، األغانً ألبً فرج    

 األصفهانً 

 ط( ِب اٌؼٛاًِ اٌزٟ أدد اىل ٔشبؽ اٌزأ١ٌف ادلٛعٛػٟ يف اٌؼظش٠ٓ األ٠ٛثٟ ٚادلٍّٛوٟ ؟

مٌة مما أشعل غٌرة العلماء على الغزو الصلٌبً والمغولً وتدمٌره الثقافً والفكري لمقدرات األمة اإلسال  -1  

 حضارة األمة فؤلفو الموسوعات لتعوٌض ما ُخسر.

وما ٌتطلبه من موسوعٌة المعرفة لكل من ٌعمل فٌه . ءدٌوان اإلنشا -2   

 ط( ػًٍ وبْ أشٙش وزبة ادلٛعٛػبد ُ٘ سؤعبء د٠ٛاْ ِضً: اٌمٍمشٕذٞ ٚاٌظفذٞ ٚادلمش٠ضٞ

على دراٌة بالعلوم الشرعٌة والتارٌخ واألدب. ااإلنشاء أن ٌكونوألنه ٌجب على العاملٌن فً دٌوان         

انتشار المكتبات الضخمة كوقف لخدمة طلبة العلم ضمت نفابس الكتب مما أتاح تنوع المعارف وكثرتها والتؤلٌف  -3

 الموسوعً.

استقطاب مصر والشام للعلماء المهاجرٌن من األقطار األخرى . -4  

١ّخ ٚأدث١خ ِز١ّضح يف ِظش ٚاٌشبَ ػٍٝ ٚعٗ اخلظٛص ؟ ط ( ػًٍ : ل١بَ ٔٙؼخ ػٍ  

بسبب استقطاب مصر والشام للعلماء المهاجرٌن من اقطار أخرى كاألندلس والهند والعراق وغٌرها ، ومن امثلتهم " 

.ابن خلدون مإسس علم االجتماع / وابن البٌطار أشهر علماء العرب فً الصٌدلة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعا : التأ ليف املوسوعي يف العرصين ال يويب واململويك 
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ادلٛعٛػبد يف اٌؼظش٠ٓ األ٠ٛثٟ ٚادلٍّٛوٟ؟ط( ِب ٟ٘ أشٙش   

 اٌشلُ ادلٛعٛػخ ادلإٌف ادلؼّْٛ اٌزظ١ٕف

من أوسع كتب التراجم ٌقع فً  موسوعة التراجم 
 ثالثٌن مجلدا

-1 الوافً بالوفٌات  صالح الدٌن الصفدي  

كتاب ٌقع فً ستة عشر بابا ،  موسوعة األدب 
ٌشتمل كل باب منها على ستة 

النثر  فصول مختارات من
 والشعر

غرر الخصائص  جمال الدٌن الوطواط 
الواضحة وعرر النقائص 

 الفاضحة

2-  

موسوعة الطبٌعة 
 والجغرافٌا والتارٌخ 

 

 موسوعة األدب 

موسوعة تقع فً ثالثٌن مجلدا 
 قسمت خمسة أقسام :

السماء واآلثار العلوٌة . -أ  

األرض والمعالم السفلٌة  -ب  

اإلنسان وما ٌتعلق به . -ج  

الحٌوان الصامت والنبات  -د  

التارٌخ من بدء الخلٌقة الى  -ه
 عصره .

نهاٌة األرب فً فنون  شهاب الدٌن النوٌري
 األدب

3-  

موسوعة الطبٌعة 
 والجغرافٌا والتارٌخ 

 

 موسوعة التراجم

كتاب ٌقع فً أكثر من عشرٌن 
جزءا حافلة بالفوائد 

والمعلومات الواسعة فً 
 التراجم والتارٌخ والجفرافٌا 

مسالك األبصار فً  ابن فضل هللا العمري
 ممالك األمصار

ٗ-  

كتاب ضخم ٌقع فً ثالثٌن  موسوعة التراجم
مجلدا فً تراجم الرجال 

 واألعالم 

 ًّ -٘ سٌر أعالم النبالء الذهب  

كتاب ضخم ٌحتوي مقدمة  موسوعة األدب 
وعشر مقاالت فً فضل 
الكتابة وصفات الكّتاب 

والتعرٌف بدٌوان االنشاء 
وقوانٌنه ، وتارٌخ الكتابة ، 
وأنواع المناصب من رجال 

 السٌف والقلم . 

صبح األعشى فً  ألبً العباس القلقشندي
 صناعة االنشا

ٙ-  

موسوعة الطبٌعة 
 والجغرافٌا والتارٌخ 

 

 موسوعة األدب

كتاب ٌقع فً نحو ثالثٌن فصال 
فً وصف الطبٌعة واالخالق 

 واألدب 

 ًّ   -8 نسٌم الصبا  بدر الدٌن الحلب
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 ـــــــ يف اٌىزبة (  64) أعئٍخ اٌٛؽذح ٚئعبثبرٙب: طــــ 

 ػشف ادلٛعٛػخ؟ -1

الموسوعة كتاب ٌجمع معلومات شتى من العلوم والمعارف فً مختلف مٌادٌن المعرفة ، أو مٌدان منها ، مرتبة ترتٌبا 
 هجابٌا . 

 ثني دٚس وً دمب ٠أرٟ يف اصد٘بس ادلٛعٛػبد يف اٌؼظش ادلٍّٛوٟ : -2

 د٠ٛاْ اإلٔشبء: -أ

فقد وجب على العاملٌن فٌه ان ٌكونوا على دراٌة  ٌتطلب دٌوان االنشاء موسوعٌة فً المعرفة لدى كل من ٌعمل فٌه . 
 بالعلوم الشرعٌة والتارٌخ واألدب  ....   الخ . 

 اٌغضٚ اٌظ١ٍجٟ ٚاٌغضٚ ادلغٛيل:

أحدث الغزو الصلٌبً والمغولً تدمٌرا ثقافٌا وفكرٌا لمقدرات االمة االسالمٌة فً العراق والشام ، االمر الذي ألهب 
 غٌرة علماء االمة على حضارتها وتارٌخها وتراثها ، فحثث الخطى وألفت الموسوعات لتعوٌض ما خسر . 

 ٘غشح اٌؼٍّبء :-ط

ن أقطار اخرى كاألندلس والهند والعراق وغٌرها . وقد كان لهذا التمازج استقطبت مصر والشام العلماء المهاجرٌن م 
  كبٌر االثر فً قٌام نهضة علمٌة وأدبٌة متمٌزة فً مصر والشام على وجه الخصوص .

 أغت اٌىزت ا٢ر١خ ئىل ِإٌف١ٙب: -3

   : ألبً العباس القلقشنديطثح األػشٝ فٟ طٕاػح اإلٔشا  

      :للذهبً س١ش أػالَ إٌثالء 

   :لصالح الدٌن الصفدياٌٛافٟ تاٌٛف١اخ  

 : طٕف ادلٛعٛػبد اٌزٟ دسعزٙب ئىل-4

 موسوعات الطبٌعة والجغرافٌا والتارٌخ  -ج    موسوعات االدب -ب   موسوعات التراجم.
 هناك موسوعات تشترك فً اكثر من صنف:

 ٚاٌزبس٠خِٛعٛػبد اٌـج١ؼخ ٚاجلغشاف١ب  ِٛعٛػبد االدة  ِٛعٛػبد اٌرتاعُ 

 نهاٌة األرب فً فنون األدب غرر الخصابص الواضحة  الوافً بالوفٌات

مسالك األبصار فً ممالك 
 األمصار

 مسالك األبصار فً ممالك األمصار نهاٌة األرب فً فنون األدب 

صبح األعشى فً صناعة  سٌر أعالم النبالء
 اإلنشا

 نسٌم الصبا

  نسٌم الصبا 
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 ط( ِب أعجبة ػؼف األدة اٌؼشثٟ يف اٌؼظش اٌؼضّبٟٔ؟

 عدم معرفة السالطٌن باللغة العربٌة وعدم تذوقهم ألدبها وإلغاء دٌوان االنشاء  -1 

 ط( ػًٍ رشاعغ ِىبٔخ اٌشؼشاء ٚاٌىزبة ػٕذ اٌغالؿني ؟

 بسبب الغاء دٌوان االنشاء - 

ٌشؼشاء ٚاحنـبؽ أعب١ٌجُٙ ؟ط( ػًٍ مجٛد لشائؼ ا  

 بسبب تراجع مكانة الشعراء عند السالطٌن والغاء دٌوان االنشاء  -1 
  ة واستقطاب العلماء الى العاصمة الجدٌدة ) األستانة  ( . إغالق المدارس فً البالد العربٌ -2

خ ٚاجلًٙ ٚاخلشافبد يف اٌؼظش اٌؼضّبٟٔ؟
ّ
ذ األ١ِ

ّ
 ط( دلب ػّ

 بسبب الغاء المدارس فً البالد العربٌة  - 
 
 فرض اللغة التركٌة اللغة الرسمٌة للدولة  -3

 ط( ِب عجت أزشبس اٌٍٙغخ اٌؼب١ِخ ٚرشاعغ االثذاع يف اٌٍغخ اٌؼشث١خ ؟

 بسبب فرض اللغة التركٌة لغة رسمٌة للدولة . - 

األدة؟ط( ِبرا ٔزظ ػٓ فشع اٌٍغخ اٌرتو١خ ػٍٝ اٌجالد اٌؼشث١خ يف   

 فساد ملكت اللسان فً الشعر فؤصبح الشعر ركٌك األسلوب ، بسٌط المعانً ، ضعٌف العاطفة ٌمٌل الى التقلٌد  - 

 ط( ِب اٌزٞ غٍت ػٍٝ اٌشؼش يف اٌؼظش اٌؼضّبٟٔ ؟

 فٌعة.غلب الجمود والتقلٌد على اإلبداع ،وغلبت الصنعة اللفظٌة على الملكة األدبٌة واإلبتذال على االسالٌب الر - 

 ط( ِب اٌزٞ غٍت ػٍٝ إٌضش يف اٌؼظش اٌؼضّبٟٔ؟

 فقٌر المعانً ، ركٌك األسلوب ، قرٌب من العامٌة . - 

 ط( ِىت شٙذد ِظش ٔٙؼخ ػ١ٍّخ؟ ٚػٍٝ ٠ذ ِٓ؟

 فً القرن الثامن عشر على ٌد محمد علً باشا . - 
 
 

 ال دب يف العرص العامثين 
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 ط( ِب ػٛاًِ إٌٙؼخ اٌزٟ لبَ ثٙب حمّذ ػٍٟ ثبشب يف ِظش ٚثالد اٌشبَ؟

أوفد الطالب إلى أوروبا _ أنشؤ مطبعة  –أسس مدرسة طبٌة  –( فً مصر: أنشؤ المدارس وجلب العلماء للتدرٌس أ

 _ صدور جرٌدة الوقابع.

 ب( فً بالد الشام: اإلرسالٌات التبشٌرٌة _ بناء المدارس والجامعات _ تؤسٌس الجمعٌات والصحف والمجالت .

اٌؼضّبٟٔ؟ط( اروش أُ٘ سٚاد إٌٙؼخ يف اٌؼظش   

 فً مصر:

 رفاعة الطهطاوي _ علً مبارك _ قاسم امٌن _ عبدالرحمن الكواكبً _ محمود سامً البارودي _ أحمد شوقً   

 فً سورٌا ولبنان:

 أحمد فارس الشدٌاق _ سلٌم البستانً _ مارون النقاش _ جبران خلٌل جبران

     

 مالحظة:

النحو اآلتً:تكون المادة المطلوبة للحفظ لهذا الفصل على    

ٌحفظ الطلبة خمسة أبٌات شعرٌة من كل من:  -(ٔ  

شعر وصف الطبٌعة فً األندلس -  

شعر رثاء المدن والممالك فً األندلس  -  

شعر المرأة فً األندلس -  

صدى الغزو الصلٌبً فً الشعر -  

صدى الغزو المغولً فً الشعر  -  

المدائح النبوٌة  -  

.المطلع والبٌت األول من موشح " ٌا زمان الوصل " للسان الدٌن بن الخطٌب  -(ٕ  


