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 :الخصائص الفنية لشعر وصف الطبيعة في األندلسمن  .1

  تغلب عليه النزعة الدينيةب.                           يكثر من استخدام أساليب اإلنشاء الطلبيأ. 

             يستخدم التشخيصد.                                             تصف بحرارة العاطفةج. ي

                        :أبرز مظاهر شعر وصف الطـبيعة في األندلسمن  .2

  الـرياض والـزهورووصف الحدائق ب.                             وصف مظاهر التطور العمراني . أ

 فراح واألتراحتصوير عادات األندلسيين وتقاليدهم في األد.                       الموازنة بين ماضي المدن وحاضرهاج. 

 بِـغـاِرِب   يُطــاِوُل أعــنــاَن الـّسمـاِء  //ْرَعــَن َطــــّمــــاحِ الــــذّؤابـــــِة بـــــاِذخٍ وأ .3

 :في األندلسالبيت الّسابق من المظاهر التي تناولها شعر وصف الطبيعة 

 وصف الحدائق والـرياض والـزهورب.                        مناجاة الطـبيعة وبث الهموم والمشاعر إليهاأ. 

   وصف البيئة األندلسيةد.             وصف المائيـات كاألنهار والبحار والسـواقي والبَِركج. 

 الخصائص الفنية لشعر رثاء المدن والممالك في األندلس: من .4

 يتصف بدقة التصوير وجمالهب.                           جاء في معظمه مقطوعات شعرية قصيرةأ. 

 يبتعد عن األلفاظ الغربيةد.                              يتصف بحرارة العاطفة وعمق الشعورج. 

 :في األندلسرثاء المدن والممالك أبرز مظاهر  من .5

 مناجاة الطـبيعة وبث الهموم والمشاعر إليهاب.                                 وصف الحدائق والـرياض والـزهورأ. 

                                      استنهاض هممهماالستنجاد بالمسلمين ود.             التي يعمل بها الناس، وتصوير معاناتهم وصف المهنج. 

 على البـهـــــالـيـل مـن أبـنــاء عـبـاد //تبكي الّسماء بــمــــزن رائـــحٍ غـــاٍد  .6

 :والممالك في األندلسناولها شعر رثاء المدن البيت الّسابق من المظاهر التي ت

 االستنجاد بالمسلمين واستنهاض هممهم ب.                 ذكر أسباب الهزيمة من ضعف المسلمين وانقسامهمأ. 

 تصوير ما حّل بالمدن من خراب ودمارد.                      والِبَرك الموازنة بين ماضي المدن وحاضرهاج. 

 الخصائص الفنية لشعر المرأة األندلسية: من .7

 يكثر من استخدام أساليب اإلنشاء الطلبيّ ب.            يتصف التصوير فيه ببساطته وجماله، وخلوه من التكلفأ. 

 يميل إلى المعاني البسيطةد.                               يتصف بحرارة العاطفة وعمق الشعورج. 

 :األغراض الّشـعريّـة الـتي نظمت فيها المرأة في األندلس من  .8

 د. جميع ما ذكر                    الفخرج.              الوصف      ب.                  المدح     أ. 

 روى أَنابيبَها ِمن صرِف فِرصادِ  // تــهعدَ ــاَء صَ ــنــَوغى أَثــوم الــي زّ ــإن هَ  .9

 :نظمت فيها المرأة في األندلس التي األغراضالبيت الّسابق من 

 د. الرثاء                    الفخرج.                      ب. المدح                     أ. الوصف

 لخصائص الفنية للّشـعر االجتماعّي في األندلس:من ا .10

 يكثر من استخدام أساليب اإلنشاء الطلبيب.                                               عن األلفاظ الغربية يبتعدأ.   

 يتصف بدقة التصوير وجمالهد.           يوظف األلفاظ االجتماعيّـة الّسـائدة في المجتمع األندلسيج.    

 أبرز المظاهر التي تناولها الشعر االجتماعي في األندلس: من .11

 وصف المائيـات ب.                                            وصف البيئة األندلسيةأ. 

 وصف المهن التي يعمل بها الناس، وتصوير معاناتهمد.                        دماروبالمدن من خراب  حلّ  ما تصويرج. 
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 َغَداةَ بََكى الُمْزُن واْستَْعَبرا //تَْبَشَرا أَرى الِمْهَرَجان قَْد اسْ  .12

 :الشعر االجتماعي في األندلسالبيت الّسابق من المظاهر التي تناولها 

 مرانيوصف مظاهر التطور العب.      تصوير عادات األندلسيين وتقاليدهم في األفراح واألتراحأ. 

 وصف المهن التي يعمل بها الناس، وتصوير معاناتهمد.                       مشاركة المسيحيين في األندلس مناسباتهمج. 

 :من شعراء وصف الطبيعة في األندلس .13

 أبو البقاء الّرنديد.             . ابن اللّـبانة  ج                 القضاعي ب.                      ابن سفر المرينيأ. 

 من شعراء رثاء المدن والممالك في األندلس: .14

       حسان بن أبي عبدة                    د.              . ابن زيدون ج  أبو الحسن الحصري    ب.                      و البقاء الّرنديأب أ.

 :من الشاعرات الُمجيدات في األندلس .15

                           جميع ما ذكرد.       تميمة بنت يوسف. ج           حفصة الـّركونيّةب.                      ـميميّة حّسـانة التّ  أ.

   :من شعراء الشعر االجتماعي في األندلس .16

                           جميع ما ذكرد.              . ابن وهبونج       ابن سارة األندلسي   ب.        حسان بن أبي عبدة           أ. 

 ب؛ ألنّها:دة بنت زياد المؤّدِب بخنساء المغرحم ـقِّـبتلُ   .17

 مجموعة من العوامل السـياسية واالجتماعيّـة والبيئـةب. تأثرت ب                                قولتما  في ةصادق أ. 

 المتدفّقةتها تخضع لعاطف د.           قالت شعًرا في الرثاء وكانت مجيدة فيهج. 

 ؛ ألنّها:ندي من أشهر ما قيل في رثاء المدن والممالك في األندلسأبي البقاء الرّ  ةتعد نوني .18

  عن مشاعر الود واإلخالص ب. تعبر   قائمة على التّـعايُش والتّـساُمح، واحترام مكّونات المجتمع األندلسيّ  أ. 

 عاشها الّشاعر ةحقيقيّـ بةتعّبـر عن تجر د.                                     حسرةالطوال تُنبئ عن القصائد ج. من ال

 :كان اإلنتاج الشعري في سياق الطبيعة غزيًرا رقيًقا .19

  عن مشاعر الود واإلخالص ب. لتعبيره                    لجمالها المتمثل في تنّوع التضاريس  أ. 

 بسبب سياسة حّكـام األندلس القائمة على التّـعايُش والتّـساُمحد.             مختلفة األعراق واألديانبسبب تآلف عناصرَ ج. 

ا قائًمـا بذات  .20  ه؛ وذلك بسبب:توّسع شعراء األندلس في رثاء المدن والممالك حتّـى أصبح عندهم غرًضا شعريًـّ

 فحالة الضعف واالنقسام والتفكك التي شهدها الحكم اإلسالمي إبان عصر ملوك الطوائأ. 

  صرالتقلبات السياسية التي سادت ذلك العب. 

 أعدائهمواشتداد المواجهة بين المسلمين ج. 

     د. جميع ما ذكر

 :يتّصف التّـصوير في شعر المرأة ببساطته وجماله، وخلّوه من التّكلُّف  .21

 نتيجة لكثرة األحداث الّسياسيّة وتنّوعهاب.                  تخضع لعاطفة المرأة المتدفّقةالتي وره أ. بسبب ص

 .     د. ال شيء مما ذكرقيق رغبة ذاتية مثل رفع ظالمة أو طلب نجدةتحج. من أجل 

 ؛ هذا مفهوم:وبث الحياة فيها ةفي صور شخوص حي الطبيعة إبراز .22

 د. التعايش                            ج. الوّراق                   ب. التشخيص                          الوراقةا. 
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  :األعياد الّـتي يحتفل بها المسيحيّـون في األندلس .23

 د. أ +ب               ج. عيد األضحى وعيد الفطر             عيد العنصرةب.                    عيد النّـيروز أ.

 ، هو:المهرجان، وهو يوم ميالد يحيى بن زكريا عليهما الّسـالمالعيد الذي يمثل  .24

 د. أ +ب                ج. عيد األضحى وعيد الفطر              عيد العنصرةب.                   عيد النّـيروزأ. 

 ، هو:يوم ميالد المسيحالعيد الذي يمثل  .25

 د. أ +ب                ج. عيد األضحى وعيد الفطر              عيد العنصرةب.                    عيد النّـيروزأ. 

 .    )نعم/ ال(اتصفت بوحدة الموضوع ةاتصفت معظم القصائد والمقطوعات في شعر المرأ  .26

 .    )نعم/ ال(لعاطفة المرأة المتدفقة تخضع الصور في شعر المرأة .27

 :ماعيّة في األندلسالعادات االجتمن  .28

 فرحتهم الغامرة بالعيد وتبادل التهاني بهذه المناسبة السعيدة ب.                     خروج الناس لمراقبة هالل العيد أ.

 ع ما ذكرد. جمي          لبس الثياب البيضاء في األتراح واألحزانج. 

 أعمال النّسخ والتّصحيح والتّجليد، وبيع أدوات الكتابة، يمثل هذا مفهوم:تشمل  .29

 د. السدانة                        الوّراق            ج.                 الصيانة       ب.                    الوراقة    أ. 

 :من الفنون النثرية التي أبدع فيها األندلسيون  .30

 ج. أ + ب                              د. ال شيء مما ذكر         فن القصة الفلسفيةب.        الرسائل األدبية التأليفيةأ. 

 :أشهر َمن كتب في مجال الكتابة التّـأليفيّـة من األندلسيّين  .31

 +ج  بج. ابن حزم                                    د.                   ابن شُـهيدأ. ابن خلدون                     ب. 

 هي مجموعة رسائل أدبيّـة تتنّوع أهدافها بين التّـرفيه عن النّـفس بما تلذُّ قراءته، وشرح الحقائق بأسلوب قصصيّ  .32

 ، هذا يمثل مفهوم:خيالّي، مصّورة عواطف النّـاس وأهواءهم في حياتهم الخاّصة والعاّمة

 د. الخاطرة        لمقالة                            ب. القصة الفلسفية             ج. ا                  الكتابة التأليفيةأ. 

 :على القّصة الفلسفية من األمثلة .33

 د. ال شيء مما ذكر         (    قصة )حّي بن يقظانج.             ب. قصة ابن شهيد                  أ. قصة ابن حزم  

 إلى من وّجه ابن شهيد رسالته؟  .34

   ب. إلى شخصية حقيقية ) أبو بكر(  ج. إلى توابع الّشعراء     د. إلى توابع الكتّاب     أبو بكر()إلى شخصية خيالية أ. 

 ألنّه:؛ ع (اختار ابن شُهيد لرسالته اسما ) التّوابع والّزواب .35

 عالم اإلنس، واتخذ كل أبطالها من الشياطين   أ. جعل مسرحها

 ب. جعل مسرحها عالم الجّن، واتخذ كل أبطالها من اإلنس

 ج. جعل مسرحها عالم اإلنس، واتخذ كل أبطالها من اإلنس

 د. جعل مسرحها عالم الجّن، واتخذ كل أبطالها من الشياطين

 .كثرت القصص الفلسفية التّأمليّة في العصر األندلسيّ  .36

 خذوها وسيلة للتّـعبير عن فكرهم وفلسفتهم وآرائهملم يتألّن كتّابها أ. 

 ألّن كتّابها اتّـخذوها وسيلة للتّـعبير عن فكرهم وفلسفتهم وآرائهمب. 

 رفضهم للواقعألّن كتّابها اتّـخذوها وسيلة للتّـعبير عن ج. 

 د. جميع ما ذكر صحيح
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 ، من أجل:استشهد ابن حزم في رسالته بالشعر .37

 ب. الوصف والّسرد           ج. التسلسل المنطقي            د. التشويق                 توضيح المعانيأ. 

 :ابن شُهيد من توابع الّشعراء والخطباء شهادة بتفّوقه في األدب فيها انتزع الطريقة التي .38

 ب. عن طريق الصور الفنيّة       ج. الوصف والّسرد      د. ال شيء مما ذكر   بتوابع الّشـعراء والكُتّـاب لاتّـص أ. 

 :ة طوق الحمامة في األلفة واألالّفرسالمؤلف  .39

 أ. ابن جني                         ب. ابن شهيد                    ج. ابن طفيل                    د. ابن حزم 

 :ورسالة التوابع والزوابع لة طوق الحمامةالذي تنتمي له رسا الفن النثريّ  .40

 األدبيّة                   ب. القصص الفلسفية           ج. الكتابة التأليفية               د. أ + ج أ. الرسائل

على سائل يسأله أن يصنّـف له رسالة في صفة الحّب ومعانيه وأسبابه وأغراضه، وما يقع صاحبها هي رسالة رّد بها  .41

 ، هذا سبب تأليف:منه على سبيل الحقيقة

 أ. رسالة التوابع والزوابع          ب. رسائل ألف ليلة وليلة       ج. رسالة طوق الحمامة        د. رسائل الحب الملكيّ 

 تقع رسالة طوق الحمامة البن حزم في: .42

 ب. خمسين باًبا                  ج. خمسة وعشرين بابًا         د. تسعين باًبا                         أ. ثالثين بابًا

طّوره وأغراضه ودرجاته وأنواعه، ومكامن في نشأته وت الحبّ :" موضوعفي رسالته طوق الحمامة  تناَوَل ابن حزم .43

 ) نعم / ال (  الّسـعادة والتّـعاسة فيه".

 . ) نعم / ال (ثانيها: اإلقبال بالحديث، وأولها: إدمان النّـظر عالمات الحّب عند ابن حزم .44

  طوق الحمامة: لرسالةالخصائص الفنية من  .45

ف أ.  تستشهد بالّشـعر؛ لتوضيح المعاني ب.                              تستخدم عبارات قصيرة سلسة بعيدة عن التّـكلُـّ

 د. جميع ما ذكر          تعالج عاطفة الحّب من منظور إنسانّي مستخدمة التّـسلسل المنطقيّ  ج.

 :رسالة التّوابع والّزوابعمؤلف  .46

 أ. ابن جني                         ب. ابن شهيد                    ج. ابن طفيل                    د. ابن حزم

 ، هذا يمثل مفهوم:رحلة في عالم الجّن، وقد اتّـصل من خاللها بتوابع الّشـعراءعن  صاحبها قّصـة خياليّـة يحكي فيها .47

 طوق الحمامة        د. قصة حي بن يقظان أ. رسالة التوابع والزوابع         ب. رسائل ألف ليلة وليلة       ج. رسالة

فأراد أن يثبت لنظرائه قدرته على الكتابة، فاخترع شياطين ، من أدباء عصره وعلمائه إالّ النّـقد صاحبها لم ينلرسالة  .48

اب النّـابهينللّشـعراء ال ق والعبقريّـة في ؛ مشهورين والكُتَـّ ليُسـِمعهم من شعره ونثره ما يحملهم على االعتراف له بالتّـفوُّ

 لتوابع والزوابع. ) نعم / ال(هذا هو سبب تأليف رسالة ا زمانه.

ق والعبقريّـة في زمانه ممن و ،الّنـقديّـة اآلراء " شهيد في رسالته التوابع والزوابع:تناَوَل ابن  .49  االعتراف له بالتّـفوُّ

 () نعم / ال ."ناقشهم من شياطين الشعراء والكتّاب

 التوابع والزوابع: الخصائص الفنية لرسالةمن  .50

 د. أ +ج    . طرح النّـماذج الّشـعريّـة والنّـثريّـة ب. حرارة العاطفة              ج               خياليّـة          أ. 

 :قصة )حّي بن يقظان(مؤلف  .51

 أ. ابن جني                         ب. ابن شهيد                    ج. ابن طفيل                    د. ابن حزم

 :قصة )حّي بن يقظان(الذي تنتمي له  الفن النثريّ  .52

 ة           ج. الكتابة التأليفية               د. أ + جأ. الرسائل األدبيّة                  ب. القصص الفلسفي
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 :كان من أجل قصة )حّي بن يقظان( تأليف من هدفال .53

ق والعبقرّيـة في زمانه  االعتراف لهأ.   تكون وسيلة للتعبير عن فكره وفلسفتهب. أن                    بالتّـفوُّ

 ج. التأمل الوصفي                                                  د. جميع ما ذكر

 امين التي اشتملتها قصة )حّي بن يقظان(:مضت والموضوعامن ال .54

 تلخيص فلسفّي تأّمـلي جميل ألسرار الّطـبيعة والخليقة أ.

 عُِرَضت من خالل حياة طفل يدعى )حي ّ بن يقظان( أُلقَي في جزيرة مجهولة من جزائر الهند، جنوب خط االستواءب. 

هذا الطفل بالمالحظة والتّـأّمـل التّـدريجّي لظروف الحياة ومظاهرها الّطـبيعيّـة أن يدرك بفطرته وتفكيره أّن  استطاع ج.

 لهذا الكون خالقًا

 د. جميع ما ذكر

 :نسبة إلىلقصة )حّي بن يقظان(  سبب التسميةيرجع  .55

 ب. مؤلف القصة ابن طفيل                            بطل القّصة الّطفل )حّي بن يقظان(أ.  

 ج. تأثره بمضامين القرآن الكريم                                  د. صاحب رسالة التوابع والزوابع

 لقصة )حّي بن يقظان(: الخصائص الفنيةمن  .56

 يعتمد التّـأّمـل والتّـفّكر في الخلق والكونب.                                   تأثّـره بمضامين القرآن الكريم أ.

 د. جميع ما ذكر                                   عني بدقّـة الوصف والّسـردج. 

 :الجوانب األدبيّة الّـتي تتّـصل بالّشـعر في العصرين: األيوبّي والمملوكيّ  من .57

 د. الشعر االجتماعي       المدائح النبويةو الجهادب. شعر رثاء المدن       ج. شعر  وصف الطبيعة      شعرأ. 

 شعر الجهاد: الموضوعات التي تناولها من .58

 وصف الحدائق والـرياض والـزهورب.                المغولي في الّشعرو صدى الغزو الّصليبيّ أ. 

 مناجاة الطـبيعة وبث الهموم والمشاعر إليها                       د.                الموازنة بين ماضي المدن وحاضرهاج. 

 : ـتي عايشها شعر صدى الغزو الّصليبّي في العصرين: األيوبّي والمملوكيّ المضامين الّ  من .59

 الدعوة إلى تحرير المدن وال سيّما بيت المقدسب.     تصوير سقوط بيت المقدس بأيدي الصليبيينأ.  

 د. جميع ما ذكر               ات تسجيل االنتصارات، والتهنئة بالفتوحج. 

 :مضامين شعر صدى الغزو المغوليّ  واحدة مما يلي ليست من .60

 د. ال شيء مما ذكر       الدعوة إلى تحرير المدن ج.          تسجيل االنتصاراتب.          تصوير سقوط المدنأ. 

 :غزو الصليبيالقادة الّـذين واجهوا ال .61

 د. جميع ما ذكر             صالح الـّدين األيوبيّ ج.              نور الـّدين زنكيب.             ن زنكيعماد الـّديأ. 

 :الّشـعراء الذين انعكست أصداء الغزو الصليبي في أشعارهممن  .62

       حسان بن أبي عبدة                    . د                    ابن الساعاتي ج.                   . ابن زيدون ب                   ابن خفاجة.  أ

 :أشهر من يُمثّـل ظاهرة المديح النّـبويّ  .63

 شهاب الدين الحلبي د.                  الرشيد النابلسي ج.                    البوصيري ب.           ابن الساعاتي       أ.

ة المعروفة بـاسم ) الكواكب الـّدريّة في مدح خير البرية ( وتقع في مئة واثنين وستين البرد :أشهر قصيدة للبوصيري .64

 . ) نعم / ال(بيتًـا

قضوا على الخالفة العبّـاسيّـة : نتائج هذا الغزو وكان منالّصـليبّيـة، غزا المغول العالم اإلسالمّي قبل انتهاء الحروب  .65

 )نعم / ال(عاثوا في األرض قتاًل ألهلها ودماًرا لديارها وحرقًا لمكتباتها. ، وهـ(656ودّمـروا عاصمتها بغداد سنة )
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 :الخصائص الفنيّة لشعر الجهاد في العصرين األيوبّي والمملوكيّ  من .66

 يكثر من استخدام الفنون البديعية كالجناسب.      يتصف بالواقعية من خالل وصف أحداث المعارك وصفًـا مباشًراأ. 

 د. جميع ما ذكر                                   فة وتدفق المشاعريتميز بحرارة العاطج. 

 :الخصائص الفنيّة لشعر المديح النبويّ  من .67

 تبرز فيها العاطفة وتدفق المشاعر تجاه الرسول صلى هللا عليه وسلم عند الحديث عن شمائله ومعجزاته وطلب شفاعته.أ. 

 يشيع فيها فن المعارضات، يتميز بوحدة الموضوع وطول القصيدةب. 

 تأثرت مضامينها بالقرآن الكريم، وبالحديث النبوي الشريف عند ذكر البراق في حادثة اإلسراء.ج. 

 د. جميع ما ذكر

  هو مثال لمعارضة: (َمْكبولُ  إثَْرها لم يُْفدَ ُمتَيٌَّم  //باَنْت سُعاُد فَقَْلبي اليَْوَم َمتْبوُل اآلتي: ) قصيدةمطلع ال  .68

 لكعب بن زهير ابن نباتة المصريّ ب.                                              كعب بن زهيرلابن الساعاتي أ. 

                                              كعب بن زهيرل الدمشقيّ د.                                                كعب بن زهيرلابن العطار ج. 

 :موضوعات شعر المدائح من .69

 وصف الشعراء معجزات الرسول صلى هللا عليه وسلم ب.                  صلى هللا عليه وسلم الرفيع بيان منزلة الرسول. أ

 ذكرد. جميع ما                      صلى هللا عليه وسلم  ذكر غزوات الرسولج. 

( معارج األنوار في سيرة النبي المختارومنها:)من الشعراء دواوين خاصة قصروها على المديح النّـبوّي، نظم عدد  .70

 الذي نظمه:

ْرَصريأ.   ابن العطار الدنيسريد.            يّ ابن نباتة المصرج.          ابن سيد الناس اليعمريّ ب.              الصَّ

 ( الذي نظمه:بشرى اللبيب بذكرى الحبيب ومنها:)نظم عدد من الشعراء دواوين خاصة قصروها على المديح النّـبوّي،  .71

          ابن سيد الناس اليعمريّ د.            ابن نباتة المصريّ ج.             ابن عربشاه الدمشقيّ ب.              ْرَصريالصَّ أ. 

( الذي النبوية منتخب الهدية في المدائح ومنها:)نظم عدد من الشعراء دواوين خاصة قصروها على المديح النّـبوّي،  .72

 نظمه:

ْرَصريأ.            ابن سيد الناس اليعمريّ د.            ابن نباتة المصريّ ج.             ابن عربشاه الدمشقيّ ب.              الصَّ

 ( فرائد األشعار في مدح النبي المختار ومنها:)نظم عدد من الشعراء دواوين خاصة قصروها على المديح النّـبوّي،  .73

 الذي نظمه:

ْرَصريأ.   الدنيسريابن العطار د.            ابن نباتة المصريّ ج.          ابن سيد الناس اليعمريّ ب.              الصَّ

 ( الذي نظمه:شفاء الكليم بمدح النبي الكريم ومنها:)دد من الشعراء دواوين خاصة قصروها على المديح النّـبوّي، نظم ع .74

ْرَصريأ.            سيد الناس اليعمريّ  ابند.            ابن نباتة المصريّ ج.             ابن عربشاه الدمشقيّ ب.              الصَّ

 وتـشـكو الــذي القْت إلى عرفاتِ  //لــتبــِك عــلـيـهـــا مكــةٌ فَــْهَي أُْخــتَُهـا  .75

 المضامين التي تناولها شعر صدى الغزو الّصليبّي: من البيت الّسابق

 الدعوة إلى تحرير المدن وال سيّما بيت المقدسب.     تصوير سقوط بيت المقدس بأيدي الصليبيينأ. 

 د. ال شيء مما ذكر               تسجيل االنتصارات، والتهنئة بالفتوحات ج. 

  نَّْوِم اَلْستَْحيَْت ِمَن الطََّلبِ ُرْؤيَاهُ فِي ال //هذا الذي َكاَنِت اآْلَماُل لَْو َطلَـبَــْت  .76

 المضامين التي تناولها شعر صدى الغزو الّصليبّي: من البيت الّسابق

 ى تحرير المدن وال سيّما بيت المقدسالدعوة إلب.     تصوير سقوط بيت المقدس بأيدي الصليبيينأ. 

 د. ال شيء مما ذكر               تسجيل االنتصارات، والتهنئة بالفتوحات ج. 
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 َواْستََجّد اإلْسالم بَْعَد ُدحوِضهْ  // اعً ـيــمــآِم جَ َهلََك الكُْفُر في الشّ  .77

 :المغوليلغزو المضامين التي تناولها شعر صدى ا من البيت الّسابق

 د. ال شيء مما ذكر       الدعوة إلى تحرير المدن ج.          تسجيل االنتصاراتب.          تصوير سقوط المدنأ. 

حَمُن منزلة .78  بِ ــّرتــرُف الــ أشِق إالّ ـــلــَرَف الخــيا أَشْ  // َما َكاَن يرضى لَك الرَّ

 :المدائح النبويةالتي تناولها شعر  األغراض من البيت الّسابق

 وصف الشعراء معجزات الرسول صلى هللا عليه وسلم ب.                  صلى هللا عليه وسلم الرفيع بيان منزلة الرسولأ. 

 د. ال شيء مما ذكر                      عليه وسلم صلى هللا ذكر غزوات الرسولج. 

حفل العصران: األيوبّي والمملوكّي باألحداث الجسام، الّـتي أصابت أقطار العالم اإلسالمّي بالتّـفّكك الّسياسّي  .79

 بسبب الغزوين:؛ والعسكريّ 

 لمشرق العالم العربيّ ب. العثماني والصليبي                       لمشرق العالم العربيّ  واليهوديّ الصـليبّي  أ.

 الصـليبّي والمغولّي لمشرق العالم العربيّ د.                      لمشرق العالم العربيّ ج. السلجوقّي والمغولّي 

 :بسبب؛ تمتاز قصائد المدائح النّـبويّة بطولها .80

 د. حرارة عاطفتها         تأثر مضامينها بالقرآن الكريمب. تنوع قوافيها             ج.            تعّدد موضوعاتهاأ. 

حيٌّ في نفوس المسلمين  -صلى هللا عليه وسلم   - ألّن الرسول محمد؛ شعر المدائح النّـبوّيـة مدًحـا وليس رثاءً  يسمى .81

 )نعم/ ال( برسالته وسنّـته ومبادئه الّـتي بُعث من أجلها.

فهم يجدون فيها  ،إلقبال الّناس عليها بشغف ولهفة؛ ئح النبويةتعد قصيدة البردة للبوصيري من أشهر قصائد المدا .82

 )نعم/ ال( .فرحتهم وسعادتهم وراحتهم النّفسيّة

إيّاها، رأى في منامه النّـبي صلى هللا عليه وسلم فأنشده و لّما أُصيب بالفالج؛ سبب تأليف البوصيري لقصيدة البردة .83

فألقى عليه النّـبي صلى هللا عليه وسلم بردته، كما ألقاها على كعب بن زهير رضي هللا عنه  ،وتوّسـل بها واستغاث

 نعم/ ال() يقظة، فشفي البوصيري من مرضه.

عند الحديث عن: " سقوط المدن وتصوير المآسي والفرح  حرارة العاطفة وتدفّق المشاعر في شعر الجهادتظهر   .84

 " )نعم/ ال(باالنتصارات

تطّور هذا الشعر وأصبح ، والنظم فيه في العصرين األموي والعباسي نشأ المديح النبوّي في صدر اإلسالم، واستمر .85

 )نعم/ ال( يشّكـل ظاهرة تسترعي االنتباه في العصرين: األيوبّي والمملوكي.

ْظم في المديح ا .86  :ألنّهم؛ لنّـبوّي، وأقبَل النّـاس عليه بشغٍف ولهفةكثـر النَـّ

 تدارسوه وأنشدوه في مجالسهم ومحافلهم وأماكن عبادتهمب.            وجدوا فيه فرحتهم وسعادتهم وراحتهم النّـفسيّةأ. 

 د. أ +ب                          ج. حرصوا على تنوع قوافيه       

 :لُقَِّب محّمد بن سليمان التّلمساني بــ الّشـاب الّظـريف .87

 ِلـرقته وطـرافة شعرهب.  أ. لجديته وحرصه على التكلف في شعره           

 ج. لتأثر شعره بمضامين القرآن الكريم                      د. لحرصه على االلتزام بعمود الّشعر العربيّ 

 :الّسالمالصالة و لّرسول عليهأكثر شعراء المدائح الّنبويّة من معارضة قصيدة كعب بن ُزهير في مدح ا  .88

 وحرص الشعراء على اإلفادة من صورها وألفاظها، ّن قصيدة كعب بن زهير من أوائل ما قيل في مدح النّبيألأ. 

 ا كثيرون، كونها حافظت على القالب العام للقصيدة الجاهليّةألنها لقيت اهتماًما كبيًرا من القدماء والمحدثين، وعارضهب. 

 لدينيةوأيًضا لما فيها من العاطفة ا ،تمثل تحديًا للشعراء فيتبارون في معارضتها إلثبات قدراتهم واالعتداد بأنفسهم ألنها ج.

 ع ما ذكرد. جمي
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 ، هو:المحّبب والميّسر لدى الّشعراءو قصيدة كعب بن زهير الّذي نظمت عليه البحر  .89

 الرجز د. بحر                       ج. بحر الطويل                  ب. بحر البسيط                   فيف  أ. بحر الخ

  ؛ ألنّهم:في المعارك األخيرة الّـتي أخرجت الغزاة من بالد المسلمين دور لّشعركان ل .90

 ب. ال شيء مما ذكر        احها تسجياًل دقيقًـا فيه النّـشوة بتحقيق اآلمال المنتظرة منذ مّدة طويلةسّجـلوا أفرأ. 

 ج+  د. أ                           تنافسوا في نظم القصائد فرًحـا بالّنصر وابتهاًجـا بخذالن الكفرج. 

القائد نور الـّدين زنكي إلى إنقاذ بيت ودعا من خاللها  () فتح عموريّـة يتّمام ف ) أبو قصيدتهعارَض بالّشاعر الذي  .91

 ، هو:المقدس

 ب. ابن الساعاتّي              ج. ابن األبارّي                         د. الصرصري                    ابن القيسرانيّ أ. 

 :نّـهاأل؛ ـليبيّنابتهج الّشعراء كثيًرا بتحرير عّكا من أيدي الصّ  .92

 آخر معاقل الّصـليبيّن في بالد الّشـام أ. مدينة التراث والحضارة للشام                                       ب.

 ج. آخر معاقل المغول في بالد الّشام                                   د. ال شيء مما ذكر

   من خالل:تفاعل الشعراء مع أحداث الغزو المغوليّ  .93

 رثاء شهدائها وتبيان آثارها في ديار المسلمينب.          تصوير األحداث واإلشادة ببطوالت قادتها من المسلمينأ. 

 ج. مناجاة المسلمين وحثهم على الدفاع عنهم                         د. أ +  ب

أ لدول أوروبا أْن تغزَو ما هيّـ ؛القادةو مراءاألنزاعات داخليّة بين  للدول اإلسالميّة نتيجة العسكريّة ةقوالضعُفت  .94

    :المشرق العربّي، وتحتّل بعض مدنه تحت مسّمى

 معركة عين جالوتد.         الحروب الّصـليبّيـةب. معركة الزالقة               ج.                     معركة حطينأ. 

وموضوعها العام وحرف  تشترك معها في الوزن والقافية ،وها على نمط قصائد سابقة مشهورةهي قصائد نسجها قائل .95

 ، هذا يمثل مفهوم:الروّي وحركته

 د. الكالسيكية الرثاء                       ج.                المديح الّنـبويّ ب.                      المعارضاتأ. 

وتعداد صفاته الُخلقية والَخلقية، وإظهار الّشـوق لرؤيته  -صلى هللا عليه وسلم  -هو فن شعري يُعنى بمدح النّـبي محمد  .96

 :ذكر معجزاته الماديّـة والمعنويّـة، واإلشادة بغزواتهمع وزيارته، وزيارة األماكن المقدسة الّـتي ترتبط بحياته، 

 كيةد. الكالسي ج. الرثاء                                      المديح الّنـبويّ ب.                      المعارضاتأ. 

التي انتصر فيها المسلمون بقيادة صالح الدين األيوبي على الصليبيين،  ،الموقعة الفاصلة في التاريخ اإلسالميهي  .97

 : من ديار اإلسالم في بالد الشامكان محتالًّ  وتمكنوا من تحرير بيت المقدس ثم تحرير معظم ما

 معركة عين جالوتد.         الحروب الّصـليبّيـةب. معركة الزالقة               ج.                     معركة حطينأ. 

، حيث ة من المغولد اإلسالميّ بداية تحرير البال، وكانت لطان قطزـهـ( بقيادة السّ 658حدثت سنة )التي الموقعة هي  .98

، تأثيره العميق في نفوس المسلمين جميعًا ،كان لهذا الحدث العظيمو ،ودخل الملك المظفر قطز دمشق في موكب عظيم

 :صرـهم، فتغنوا بهذا النّ عراء مننفوس الشّ و

 معركة عين جالوتد.         الحروب الّصـليبّيـةب. معركة الزالقة               ج.                     ركة حطينمعأ. 

 بقيادة: معركة حّطين واالنتصار في بيت المقدس،وفتح  تم فتح طبريّة، .99

 د. محمد الفاتح      الّسـلطان قطزج.      الملك األشرف صالح الـّدين قالوونب.            ن األيوبيّ صالح الـّديأ. 

 معركة تحرير عكا تمت بقيادة: .100

 د. محمد الفاتح      الّسـلطان قطزج.      الملك األشرف صالح الـّدين قالوونب.            صالح الـّدين األيوبيّ أ. 
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 تمت بقيادة: معركة عين جالوت .101

 د. محمد الفاتح           الّسـلطان قطزج.      الملك األشرف صالح الـّدين قالوونب.            صالح الـّدين األيوبيّ أ. 

 :من الفنون النثرية في العصرين: األيوبي والمملوكي .102

 د. جميع ما ذكر                    التأليف الموسوعيّ و . الخطابةج              الرسائل ب.      أدب الّرحالت           أ. 

 أشهر الّرحالة في العصرين األيوبّي والمملوكّي:  من .103

 القاضي الفاضلد.           عالء الدين بن غانمج.           محيي الدين بن عبد الظاهرب.         وطةابن بطُّ وابن جبير أ. 

 :اب الّرسائل في هذين العصرين األيوبّي والمملوكيّ أشهر كتّ  من .104

 د. جميع ما ذكر   محيي الدين بن عبد الظاهر ج.     العماد األصفهاني ب. عالء الدين بن غانم       و القاضي الفاضلأ. 

                                            "، هو:كر شعراء العصرصاحب كتاب: "خريدة القصر وجريدة العصر في ذ .105

 ذكرد. جميع ما    محيي الدين بن عبد الظاهر ج.                      العماد األصفهاني ب.               القاضي الفاضلأ. 

  :والمملوكيّ  أليوبيّ ا :عصرينال طباءخأشهر  من .106

 د. ابن بطوطة         ين ابن الزكيمحيي الدّ ج.                      العماد األصفهاني ب.               القاضي الفاضلأ. 

 الخصائص الفنية ألدب الّرحالت: من .107

 يعتني بالوصف وبذكر التفاصيلب.            أو األشعار يقتبس من اآليات القرآنيّة أو األحاديث النبويّة الشريفةأ. 

 د. جميع ما ذكر           يميل إلى العبارات القصيرة المتناغمة ذات اإليقاع الموسيقّي    ج. 

 :ن: األيوبّي والمملوكيّ لّرسائل الّسياسيّة الّرسميّة في العصريامضامين  من .108

 توطيد العالقات مع البلدان األخرىب.                           إصدار أوامر التّـعيين أو العزلأ. 

 د. جميع ما ذكر                                 تحسين الّسياسة الخارجيّةج. 

 الخصائص الفنيّـة للّرسائل:     من .109

 تؤرخ الرسالة ألحداث العَصر، فتعدُّ سجالًّ تاريخيًّاب.                                                لقرآن الكريمتتأثر باأ. 

 د. جميع ما ذكر      قالمحسنات البديعية كالجناس، والطبا ئلتكثر في الرسا ج.

وفي رسالة ابن عبد  ،كما ورد في رسالة القاضي الفاضل تتأثر بالقرآن الكريم:أنّها  الخصائص الفنيّـة للّرسائل من .110

 ) نعم/ ال(. الظاهر.

كما في رسالة القاضي الفاضل في فتح  تؤرخ ألحداث العَصر، فتعدُّ سجالًّ تاريخيًّا:أنّها  الخصائص الفنيّـة للّرسائل من .111

 ) نعم/ ال(. بيت المقدس.

وأما ابن عبد الظاهر فقد مال إلى استخدام األلفاظ السهلة في  ،تمتاز رسالة القاضي الفاضل بغرابة بعض األلفاظ .112

 ) نعم/ ال(. .رسالته

العوامل التي وفرت للخطباء مخزونًا كبيًرا من  من/  العوامل التي أسهمت في تنشيط فن الخطابة وازدهارها من .113

 :المعاني واألفكار

بُطأ.   تقريب الّسالطين للخطباء ورفع منزلتهمب.                                       نشاط حركة بناء المساجد والزوايا والرُّ

 د. جميع ما ذكر         توافر دواعي الخطابة ومحفزاتها، كالغزو الّصليبي والغزو المغوليج. 

 أنواع الخطابة في العصرين: األيوبّي والمملوكّي:  أشهر .114

 ب. الخطابة األدبيّة والخطابة االجتماعيّة                                             الخطابة الـّدينيّـةو الخطابة الّسـياسيّةأ. 

 ج. الخطابة الوصفيّة                                                                 د. جميع ما ذكر
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 :جاه الموسوعيّ فات ذات االتّ ـالمصنّ  من .115

 د. أ + ج     "األغاني"كتاب ج.    تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفارب.      " الحيوان" كتابأ. 

 :التي كان لها تأثير في نشاط التّـأليف الموسوعّي في العصرين: األيوبّي والمملوكيّ العوامل  من .116

                       ديوان اإلنشاء، وانتشار المكتبات الضخمة ب.                                     الغزو الّصليبّي والغزو المغوليّ أ. 

 د. جميع ما ذكر      استقطاب مصر والّشام للعلماء المهاجرين من أقطار أخرىج. 

 ، راجع إلى:اختالف اهتمامات الّرّحالة في رحالتهم .117

  عوامل سياسيّـة، واجتماعيّـة، وعلميّـةب.                                               تنوع ثقافاتهم وعلومهم أ.

 بواقع الّناس وحياتهم التصاق هذا الفنّ د.                           معلومات عن تاريخ البلدان وجغرافيّتهاج. 

يُعَدُّ أدب الّرحالت الّذي انتشر في العصرين: األيوبّي والمملوكّي من أبرز الفنون األدبية النثريّة وأمتعها وأقربها إلى   .118

 ، بسبب:القّراء

 التصاق هذا الفّن بواقع الّناس وحياتهم   أ.

 بفنون أخرى كالقصص، والمذّكرات، والتّراث الّشعبّي    هذا الفن امتزاجب. 

  استقطاب مصر والّشام للعلماء المهاجرين من أقطار أخرىج. 

 د. أ + ب

 :كونه ت ذو قيمة علمية كبيرةأدب الرّحال .119

 التصاق هذا الفّن بواقع النّاس وحياتهم  أ.  

 بفنون أخرى كالقصص، والمذّكرات، والتّراث الّشعبّي    هذا الفن امتزاجب. 

 وثائق تاريخّيـة وجغرافيّـة واجتماعيّـة وثقافيّـة يعتمد عليها لمعرفة أحوال البالد المكانيّـة والّسـكانّيـة ج.

  استقطاب مصر والّشام للعلماء المهاجرين من أقطار أخرىد. فيه 

ـا للجغرافيين .120  ألنّه: يُـعَـدُّ أدب الـّرحالت مصدًرا مهمًّ

 تصاق هذا الفّن بواقع النّاس وحياتهم  الأ. يتضمن 

 يتضّمن معلومات عن تاريخ البلدان وجغرافيّتها ومناخه وتوزيع سّكـانها ب.

 بفنون أخرى كالقصص، والمذّكرات، والتّراث الّشعبّي    لهذا الفن امتزاجج. يتضمن 

 د. ال شيء مما ذكر

 ؛ بسبب:ازدهر فّن الّرسائل في العصرين: األيوبّي والمملوكّي ازدهاًرا ملحوًظا .121

 يكتبونهفي ما  كتّابها اختالف اهتماماتب.                عوامل سياسيّـة، واجتماعيّـة، وعلميّـة أ.

 ج. حّب األدباء إظهار الذات                            د. جميع ما ذكر

 :القاضي الفاضل أهم أعمدة كتاب الرسائل في العصرين: األيوبّي والمملوكيّ  دّ عُ  .122

ألّن كتّاب الرسائل في عصره ساروا على طريقته في الكتابة؛ فكانت رسائله وطريقته في الكتابة نهج الهداية لكُتّاب 

 ) نعم/ ال(  العصرين: األيوبّي والمملوكّي، ومحفّـزة لهم على اإلبداع.

 . كان البن الّزكي منزلة رفيعة عند الّسلطان صالح الّدين األيوبّي؛ ألنّـه فقيه وخطيب وأديب، وحسن اإلنشاء .123

 ) نعم/ ال( 

ألّن الخطابة أسهمت في الّدفاع عن القيم ؛ يعد فنُّ الخطابة في العصرين: األيوبّي والمملوكّي من أهّم الفنون األدبيّـة .124

 ) نعم/ ال(الفاضلة، وإقناع الجماهير بآراء و أفكار سياسيّة.  
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بسبب الغزوين: الغزو الّصـليبّي والمغولّي، ؛ الُخطب الّسـياسيّة والـّدينيّـة في العصرين األيوبّي والمملوكيّ  تازدهر .125

 ) نعم/ ال( الّـتي وفّـرت للخطابة الّسـياسيّة والـّدينّيـة دواعيها ومحّفـزاتها.والّظـروف الّسـياسيّة الّسـائدة 

األيوبّي الّـتي ساهمت في ازدهار فّن )الّرسائل( في العصرين  الّسياسيّـة العوامل منكثرة دواوين الدولة تعد  .126

 . ) نعم/ ال(والمملوكيّ 

   :مل االجتماعيّـة الّـتي ساهمت في ازدهار فّن الرسائل في العصرين األيوبّي والمملوكيّ العوامن  .127

 اتّـخاذ الّرسائل وسيلة تواصل اجتماعيّ ب.        علّو منزلة كُتّاب الّرسائل عند الّسالطين والملوكأ. 

 د. أ +ب                                          ن الدولةكثرة دواويج. 

 العوامل العلمـيّة الّـتي أسهمت في ازدهار فّن الّرسائل في العصرين: األيوبّي والمملوكّي؟   من .128

 شاء وما وضع من شروط على من يريد أن يتّـخذ الكتابة صنعة له ديوان اإلنأ. 

 اتّـخاذ الّرسائل وسيلة تواصل اجتماعيّ ب. 

 تّاب في إظهار ثقافتهم وبراعتهم في الكتابة في فنون النّـثر المختلفة ومنها الّرسائلرغبة الك ج.

 د. أ +ج  

 تمثل في: العصرين: األيوبّي والمملوكيّ في نشاط التّـأليف الموسوعّي في  أثر لغزو الّصليبّي والغزو المغوليّ كان ل .129

 تدمير ثقافّي وفكرّي لمقّدرات األّمة اإلسالميّة في العراق والّشـام أ. إحداث

 لماء األّمة على حضارتها وتاريخها وتراثها، فحثّـت الُخطى وأّلـفت الموسوعات لتعويض ما ُخـِسرألهب غيرة ع ب.

 اريخ واألدبعلى دراية بالعلوم الّشـرعيّة والتّـالعاملين فيه أْن يكون ج. 

 أ+ ب د. 

 :تمثل في في نشاط التّـأليف الموسوعّي في العصرين: األيوبّي والمملوكيّ  أثر ديوان اإلنشاءكان ل .130

 موسوعيّة المعرفة لدى كّل َمـن يعمل فيهأ. 

 ألهب غيرة علماء األّمة على حضارتها وتاريخها وتراثها، فحثّـت الُخطى وأّلـفت الموسوعات لتعويض ما ُخـِسر ب.

 أْن يكون العاملين فيه على دراية بالعلوم الّشـرعيّة والتّـاريخ واألدبج. 

 أ+ ج د. 

 تمثل في: في نشاط التّـأليف الموسوعّي في العصرين: األيوبّي والمملوكيّ  أثر نتشار المكتبات الضخمةكان ال .131

 موسوعيّة المعرفة لدى كّل َمـن يعمل فيهأ. 

  لهم طوطاتنفائس الكتب والمخ وتقديم ،خدمة طلبة العلمب. 

 المجال لتنّوع المعارف وكثرتها، ومن ثّم التّـأليف الموسوعيّ  إتاحة ج.

 د. ب + ج

في نشاط  أثر ستقطاب مصر والّشام للعلماء المهاجرين من أقطار أخرى كاألندلس والهند والعراق وغيرهاكان ال .132

 تمثل في: التّـأليف الموسوعّي في العصرين: األيوبّي والمملوكيّ 

 المعرفة لدى كّل َمـن يعمل فيه موسوعيّةأ. 

 قيام نهضة علميّـة وأدبيّـة متميّزة في مصر والّشـام على وجه الخصوصب. 

 المجال لتنّوع المعارف وكثرتها، ومن ثّم التّـأليف الموسوعيّ  إتاحة ج.

 د. ب + ج

 مؤسس علم االجتماع: .133

 د. القلقشندي               أ.  ابن خلدون                      ب. ابن بيطار المالكّي            ج. صالح الصفدي  
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 أشهر علماء العرب في الّصيدلة: .134

 د. القلقشندي               ب. ابن بيطار المالكّي            ج. صالح الصفدي                      أ.  ابن خلدون  

 لديوان اإلنشاء أو ُكتّاًبا فيه: مسؤولينكانوا الذين أشهر كتاب الموسوعات  .135

 د. جميع ما ذكر                      المقريزيج.                الصفدي صالحب.                        القلقشنديأ.  

 :أّول َمـن خطب بالمسجد األقصى بعد تحريره .136

 د. القلقشندي              ب. ابن بيطار المالكّي            ج. صالح الصفدي         محيي الـّدين ابن الـّزكيأ. 

   في: بدأ التّـأليف الموسوعيّ   .137

 األيوبيّ د. العصر                ج. العصر الجاهلي              ب. العصر األموّي                العصر العبّـاسّي أ.  

بتنظيم العالقات الخارجيّة للـّدولة، وكانت تُـحّرر فيه الكتب الّـتي عنى أحد أهّم مكّونات الجهاز اإلدارّي في الـّدولة، ي .138

 :واألمراء يرسلها الّسـلطان إلى الملوك

بُطب.                    نشاءديوان اإلأ.   الرسالةد.                       الموسوعةج.                           الرُّ

 :اترتيبًا هجائيًّ  مرتبة ،ن منهااأو ميد ،يجمع معلومات شتّى من العلوم والمعارف في مختلف ميادين المعرفة كتاب .139

بُطب.                    ديوان اإلنشاءأ.   الرسالةد.                       الموسوعةج.                           الرُّ

      هي: وفيةراء من الصّ مالجئ الفق .140

بُطب.                    شاءديوان اإلنأ.   الكنائسد. المساجد                         ج.                           الرُّ

.................................................................................................................................................................... 

 :الملحق النثري مهم جًدا 

  :والمملوكيّ  األيوبيّ  :العصرينفي  أشهر الّرحالةأواّل: 

 

 ابن جبير. 1

 هــ(. 614) ت  محمد بن أحمد من بني ضمرة من كنانة المضرّيـة العدنانيّـة      اسمه

                                                                   .                           درس علوم الدين وشغف بها. 1  ثقافته ودراسته

 .برزت ميوله في علم الحساب والعلوم اللـغويّـة واألدبّيـة. 2

                                   .ظهر مواهب شعريّـة ونثريّـة مّكـنته من العمل كاتبًـاأ .3

الكتاب الّذي دّون فيه         

 مشاهداته ومالحظاته

 باألخبار عن اتفاقات األسفارتذكرة 

 

 

 رحلته

"، ووصف ألسفارتذكرة باألخبار عن اتفاقات ا"دّون ابن جبير رحلته في القرن الّسادس الهجرّي في كتابه 

 فيها:

 .البيت الحرام والمسجد النّـبوّي، ودمشق، والعراق، وغيرها من البلدان والمدن. 1

                                                                                                                                              .األسواق واألسوار والحصون والمشافي. 2

 .، ودرجة االستقرار فيهااألحوال االقتصادّيـة والّسـياسيّـة واالجتماعيّـة لساكني البلدان الّـتي مرَّ بها .3
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............................................................................................................................................ 

  والمملوكيّ  األيوبيّ  :العصرينثانيّا: أشهر كتّاب الرسالة: 

 

 

 

 ابن بطُّوطة. 2

   .هـ( 779)ت  محمد بن عبد هللا الطـنجي       اسمه              

 

 لقبه

 " علل ذلك.ـقَّب بـأمير الّرحالة المسلمينلُ " 

 أشهر الّرحالة المسلمين. هألنّ  .1

 .ما يقارب الثالثين عاًما استغرقت رحلته ألّن رحلته أطول رحلة؛ إذ .2

 هــ". 725بعد خروجه من طنجة سنة " آسيا وأفريقيا وبعض بلدان قاّرة أوروبا :طاف قارتي ألنّه .3

 الكتاب الّذي دّون فيه

 أخبار رحلته       

 تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار

 

 رحلته    

 "، ووصف فيها:تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار "دّون ابن بطوطة رحلته في كتابه 

 البلدان التي زارها ومواقعها والمسافات بينها.  .1

 .وألوانها وأشكالها وحيويتها وداللتها وعادات أهلها وألبستهم ، وحكامهامظاهر العمران فيها .2

 األطعمة وأنواعها وطرقة صناعتها.. 3

 البغدادي .3     

 عبد الطيف بن يوسف البغدادي                               اسمه

 أحد الرحالة المسلمين: الملقب بموفق الدين                           لقبه

 اإلفادة واالعتبار في االمور المشاهدة والحوادث المعاينة في مصر أخبار رحلته الكتاب الّذي دّون فيه

 القاضي الفاضل. 1

  .هـ( 596)ت  أبو علي عبد الرحيم بن علي البيساني اسمه          

 "القاضي الفاضل"، "مجير الدين"، "محيي الدين" ألقابه          

 . تعلّم فّن الكتابة. 3.   ديوان الحماسة. درس 2.   لوم الشرعيّةالعدرس  .1  دراسته وعمله        

                                   .عمل في ديوان اإلنشاء زمن صالح الّدين األيوبيّ  .4 
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............................................................................................................................................ 

  :والمملوكيّ  األيوبيّ  :العصرين طباءأشهر خرابعًا: 

............................................................................................................................................ 

  :والمملوكيّ  في العصرين: األيوبيّ  سوعاتالموخامًسا: 

 صنّف الموسوعات التي درستها إلى: 

 

 

 حيي الّدين بن عبد الظـاهرم. 2

 .هـ( 692)ت  أبو الفضل محيي الّدين بن عبد الظـاهر اسمه وكنيته

 .ولد في بيت علم ودين نشأته

 

 دراسته وعمله

.                                                                                              التاريخ والسير واألدب .درس1

 .برع في الكتابة النثرية . 2

 تولّـى ديوان اإلنّشاء في عهد الظاهر بيبرس وقالوون وابنه األشرف خليل. . 3

                                                         الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر.                                                                                           . 1 أشهر مؤلفاته

 .تشريف األيام والعصور في سيرة الملك المنصور .2

 ابن الزكي محيي الّدين

 هـ(598المعروف بابن زكي الّدين )ت ، "بمحيي الدين"أبو المعالي محمد القرشي، الملقب  اسمه وكنيته

 نشأته

 دراسته

 عمله

 .قيه خطيب أديبف .1

 األيوبّي. صالح الدين السلطان له منزلة رفيعة عندكانت  ،حسن اإلنشاء .2

 .أّول من خطب بالمسجد األقصى بعد تحريرهفكان  شهد فتح بيت المقدس .3

 الكتب الموسوعة لرقما

 "الوفياتبالوافي  . "3"        سير أعالم النبالء  . "2"   مسالك األبصار في ممالك األمصار . "1 موسوعات التراجم .1

"       اإلنشا صبح االعشى في صناعة . "3".   نهاية األرب في فنون االدب. " 2"     نسيم الصبا. " 1 موسوعات األدب  .2

 . " غرر الخصائص الواضحة"4

موسوعات الطبيعة   .3

 والجغرافيا والتاريخ

 "نهاية األرب في فنون األدب.  " 2                       "نسيم الصبا . " 1

 "مسالك األبصار في ممالك األمصار.  " 3
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   والمملوكيّ  في العصرين: األيوبيّ أشهر الموسوعات: 

............................................................................................................................................ 

 :"نماذج نثرية " أدب الرحالت 

 ، ووصف دمشقلى جزيرة صقليةإرحلته البحرية  ابن جبيروصف . نموذج 1

                                                                                                                           ((.وصف نهر النّيل، وجزيرة سيالن)) وصف نماذج من رحالت ابن بطوطة: . 2

  (.هـ597يصف البغدادي المجاعة التي حلّت بمصر سنة ). 3

 :"نماذج نثرية " فن الرسائل 

 .كتبها في فتح بيت المقدس على لسان صالح الّدين األيوبّي موّجهة إلى الخليفة العباسّي الّناصر لدين هللا . رسالة ديوانية1

هـ( يصف فيها قّوة جيش العدو بالبسالة 666بها في فتح المظفّـر قطز للشـقيف سنة )الّـتي كت محيي الـّدين أبو الفضللة رسا. 2

 .لتأكيد قيمة النّصر الّـذي أحرزه المسلمون

 .وصف عالء الدين بن غانم في رسالة له إحدى القالع. 3

 :"نماذج نثرية " فن الخطابة 

 .أنموذًجا على الخطب الّدينيّة في أّول خطبة له بالمسجد األقصى بعد تحريره يابن الّزك تُعّد خطبة. 1

 

 

 يحتويه الكتاب  ما المؤلف الكتاب اسم

الصفدي       الدين  صالح بالوفيات الوافي

 هـ(764)ت 

 .اع في نحو ثالثين مجلدً يق ،وهو من أوسع كتب التراجم

 ةلخصائص الواضحا غرر

 وعرر النقائص الفاضحة

 الوطواطالدين  جمال

 هـ(718)ت 

باب منها على ستّة فصول  يّشتمل كلّ  ،وهو كتاب يقع في ستة عشر بابًا

نها مختارات من النثر والشعر.  ضمَّ

 الدين النوري ّشهاب األرب في فنون األدب نهاية

 هـ(733)ت           

ا قسمت إلى خمسة أقسام: السَّماء وهي موسوعة تقع في ثالثين مجلدً 

السفلية، واإلنسان وما يتعلق به، واألرض والمعالم  ،واآلثار العلوية

 .والحيوان الصامت، والنبات، والتاريخ من بدء الخليقة إلى عصره

األبصار في ممالك  لكمسا

 األمصار

  العمريّ  هللا فضل ابن

 هـ(749)ت           

بالفوائد القيمة  وهو كتاب يقع في أكثر من عشرين جزًءا حافلةً 

 .والمعلومات الواسعة في التّراجم والتّاريخ والجغرافية

 الذّهبي أعالم النبالء سيَر

 هـ(748)ت 

ا في تراجم الرجال وهو كتاب ًضخم يقع في ثالثين مجلدً 

 .واألعالم

ألعشى في صناعة ا صبح

 اإلنشا

 القلقشنديّ العباس  أبو

 هـ(821)ت 

وهو كتاب ضخم يحتوي مقدمة وعشر مقاالت في فضل الكتابة وصفات 

الكتّاب، والتعريف بديوان اإلنشاء وقوانينه، وتاريخ الكتابة وتطوراتها، 

 .وغير ذلك ب من رجال الّسيف والقلم...صوأنواع المنا

 الحلبيّ الدين  بدر باالصّ  نسيم

 هـ(779)ت 

في وصف الطبيعة واألخالق  وهو كتاب يقع في نحو ثالثين فصاًل 

 .واألدب وغيرها
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  :الملحق الشعّري الفصل األّول 

 

 

 

 

 

 

 آخر األبيات الشعرية المظهر/ المضمون االتجاه الّشعري

 ) اء /  ُر ( وصف البيئة األندلسية.   . 1 وصف الطبيعة:

 ) ُب / ق /  ُم  (. صف الحدائق والـرياض والـزهور.و. 2

 ) را /  با  / ِم ( صف المائيـات كاألنهار والبحار والسـواقي والِبَرك.  و. 3

 ) ِب ( ناجاة الطـبيعة وبث الهموم والمشاعر إليها.م. 4

 آخر األبيات الشعرية المظهر/ المضمون االتجاه الّشعري

 )  ار ( .دماروبالمدن من خراب  حلّ  ما . تصوير1 :رثاء المدن والممالك

  (رِ )  اد/  ان /  لموازنة بين ماضي المدن وحاضرها.               ا. 2

 )  ُر/ وا ( .   انقسامهممن ضعف المسلمين و الهزيمةأسباب  . ذكر3

 ) سا (  دعوتهم إلى نصرة إخوانهماستنهاض هممهم والستنجاد بالمسلمين وا. 4

 آخر األبيات الشعرية المظهر/ المضمون االتجاه الّشعري

 )  اد/ دي (              ".قول حّسانة التميمية في مدح الحكم بن ناصر" المدح . 1  شعر المرأة:

 ( مُ ) 

 )  يم (     ".وصفت حمدة بنت زياد )وادي آش(   ". الوصف 2 

 ".تفتخر تميمة بنت يوسف بنفسها"  ر . الفخ3 

 ".افتخار حفصة الّركونية بخّطها"               

 ".بنفسها والدة بنت المستكفيتفتخر "               

 ال ()  

 " قلمي+ الكلم"

 (ري /ر/  ها) 
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 آخر األبيات الشعرية المظهر/ المضمون االتجاه الّشعري

 ( قْ ) ر/ ل / اب/  تصوير عادات األندلسيين وتقاليدهم في األفراح واألتراح. . 1 الّشعر االجتماعي

 (  ُق  )  را / شاركة المسيحيين في األندلس مناسباتهم، ومنحهم حرية العبادة وإقامة الكنائس.م. 2

 )  ان/ ِم ( صف المهن التي يعمل بها الناس، وتصوير معاناتهم.و. 3

 ( )  ال / مُّ  صف مظاهر التطور العمراني كالقصور والمساجد والكنائس. و. 4

 آخر األبيات الشعرية المظهر/ المضمون االتجاه الّشعري

صدى الغزو 

 الّصليبّي في الّشعر.

 ( اتِ ِم /  )   .تصوير سقوط بيت المقدس بأيدي الصليبيين.1

 يُر  (. /بُ  )  الدعوة إلى تحرير المدن وال سيّما بيت المقدس. .2

 تسجيل االنتصارات، والتهنئة بالفتوحات وال سيّما .3

 فتح بيت المقدس.  

 ا () نا / ُر / ِب/ اهُ / نذرو

 آخر األبيات الشعرية المظهر/ المضمون اه الّشعرياالتج

 ( انِ  /  اِد / رُ   /ساروا )  تصوير سقوط المدن.. 1 صدى الغزو المغولي في الّشعر.

 /  شها ( ضهْ  )  سجيل االنتصارات.ت. 2

 آخر األبيات الشعرية المظهر/ المضمون/ الغرض من المدح االتجاه الّشعري

شعر المدائح 

 النبويّة:

صلى هللا عليه وسلم الرفيعة،  بيان منزلة الرسول. 1

 والتـوسل إليه وطلب الشفاعة منه للنجاة من عذاب النار.

 ( بِ  /  مِ   ) 

ت الرسول صلى هللا عليه وصف الشعراء معجزا. 2

 وسلم )حادثة اإلسراء والمعراج(.                                                                                            

 )  ان  (.

صلى هللا عليه وسلم وفضيلة  ذكر غزوات الرسول. 3

 جده عبد المطلب.

 ( لُ ) 
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 اإلجابات النموذجية 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ج ب د أ ج د ج أ ب د

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 د أ د ج د د أ أ ج د

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 ج أ د نعم نعم أ ب د ب أ

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 د د أ أ ب د أ ج أ د

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

 د نعم نعم أ ب د نعم نعم أ ج

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

 ج د أ ج د أ د ب ب ج

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

 أ د أ د د نعم نعم ب ج د

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

 أ د أ ب ج أ ب د ج د

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

 د ب د ب د نعم نعم نعم نعم نعم

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 ب أ د أ ب أ ج د ب أ

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

 نعم د د د ج ب د أ د ج

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

 ب ج د أ د د أ د نعم نعم

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

 د د د د نعم نعم نعم نعم نعم أ

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 

 ب ج أ أ أ د ب أ ب د

 انتهت بحمد هللا

 كّل مجتهٍد نصيبلف؛ احرصوا أحبتي على متابعة دراستكم

 


