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 اليوم والتاريخ : ...................................   ................................................ السم .........................

 

 أحد اآلتية أسماؤهم من أدباء العصر العباسي :  -1

 ابن شهيد  -      ابن حزم  -

 ابن طفيل  -      ابن المقفع  -

 

 الهدف من الرسائل التأليفة هو :  -2

 عدم ضياع العلم مع الحروب الطاحنة  -     جمع العلوم المختلفة  -

 إظهار مواهب الكاتب األدبية  -    الترفيه عن النفس بما تلذ قراءته  -

 

 مؤلف كتاب )طوق الحمامة ( هو :  -3

 ابن شهيد  -     ابن حزم األندلسي  -

 ابن المقفع  -      ابن طفيل  -

 

 : مؤلف كتاب )التوابع والزوابع ( هو  -4

 ابن شهيد  -     ابن حزم األندلسي  -

 ابن المقفع  -      ابن طفيل  -

 

 مؤلف كتاب )حي بن يقضان( هو :  -5

 ابن شهيد  -     ابن حزم األندلسي  -

 ابن المقفع  -      ابن طفيل  -

 

 الرسالة التي رد بها كاتهبها على سائل يسأله من مدينة ألميريا أن يكتب له عن الحب وما يتعلق به , هي :  -6

 طوق الحمامة  -

 حي بن يقضان  -

 التوابع والزوابع  -

 

 الرسالة التي لم ينل صاحبها من علماء عصره إال النقد فألفها ليثبت لهم قدرته على الكتابة , هي :  -7

 طوق الحمامة  -

 حي بن يقضان  -

 التوابع والزوابع  -

 



 الرسالة التي تعتبر تلخيص فلسفي تأملي ألسرار الطبيعة والخليقة , هي :  -8

 طوق الحمامة  -

 حي بن يقضان  -

 التوابع والزوابع  -

 

 الرسالة التي ألفت لتكون وسيلة للتعبير عن اآلراء واألفكار والفلسفة , هي :  -9

 طوق الحمامة  -

 حي بن يقضان  -

 لزوابع التوابع وا -

 

 أحد اآلتية ليس من خصائص رسالة طوق الحمامة :  -11

 تعالج عاطفة الحب من منظور إنساني  -    تستشهد بالشعر لتوضيح المعنى -

 تستخدم عبارات قصيرة سلسة بعيدة عن التكلف  - تأثره بمضامين القرآن الكريم والحديث النبوي الشرف .  -

 

 أحد اآلتية من خصائص قصة ) حي بن يقضان ( :  -11

 تعالج عاطفة الحب من منظور إنساني  -    تستشهد بالشعر لتوضيح المعنى -

 تستخدم عبارات قصيرة سلسة بعيدة عن التكلف  - تأثره بمضامين القرآن الكريم والحديث النبوي الشرف .  -

 

 وجه ابن شهيد رسالته إلى :  -12

 بكر )شخصية خيالية(أبو   -      ابن طفيل  -

 ابن بطوطة  -    حي بن يقضان )بطل القصة(  -

 

 سبب تسمية  التوابع والزوابع بهذا االسم هو : -13

 ألن جميع أبطالها من الجن ومسرحها عالم الجن .  -

 ألنها تتبع تفكير األنسان في أحداثها  -

 ألنها تتحدث عن ظاهرة الزوابع واألعاصير  -

 

 سبب تسمية  قصة حي بن يقضان بهذا االسم , هو :  -14

 لكي يكون القارئ متيقضا دائما  -

 ألن أحداث القصة حية في نفوس القّراء  -

 نسبة لبطل القصة  -

 نسبة لمؤلف القصة  -

 

 

 

 


