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 الفصل الدراسّي األّول

 العصر الجاهلي

 أوال: قضايا من الشعر الجاهلي

 المعلّقات

كبوار العوعرا  ، المعلقات: هي قصائد طوال من أجوود العوعر الجواهلي، قال وا  12صفحة  السؤال األول،

الجاهليين في مناسبات خاصة، جمعوا في وا بوين ةودغ أضورار عوعرية، أموا سوبب التسومية فيعوود إلو  أن 

 علقوها ةل  جدران الكعبة.فالعرب استحسنوها 

ر البيئووة الجاهليووة والحيوواغ الجاهليووة أوتوو  تصوووير، وتتصوو   12السووؤال النوواني، صووفحة ، ألن ووا تصووول

 بأسلوب ا األدبي الرصين.

نظم زهير معلقته يمدح في ا الحارث بن ةو  وَهِرم بون ِسونان اللو ين دفعوا ،  12 السؤال النالث، صفحة

 القتل  من قبيلتي: َةْبٍس و ُْبيان بعد حرب داحس والغبرا  بين ما.ِديَات 

ةندما وق  ةل  أطولل المحبوبوة، ووصو  موا حول ب وا بعود رحيول أهل وا  ،  12 السؤال الرابع، صفحة

ر رحلووة الظعوائن، ووصوو  الحوورب ومووا جرتووه موون ويوولت ، مووع تسورح في ووا الظبووا  والوحوووو، نووم صووول

 .منيل في اإلجابةترورغ  كر بعر األبيات للت

َةوْبٍس  :أمور القبيلتوين الحوارث بون ةوو  وَهوِرم بون ِسونان تودار  ةنودما ،  12 السؤال الخامس، صوفحة

ل ديات القتل  ال ين ماتوا في الحرب. أصلحاْبيان، وو   بين ما وتحمل

 الشعراء الّصعاليك

  15صفحة السؤال األول،

قوال   لو . ه وحجت م فيإل  الخلص منـ تصوير ما يعانونه من فقر وتيق حال وسعي م  1

 ةروغ بن الورد:

هُم الفَق ي           دةيني للِغن  أْسع  فَإنل   يرُ َرأْيُت النَّاَس عرُّ

 العَّْنفََرى واصفًا سيفه: ، يقولوْص  أسلحت مـ  2

 ُحَساٌم َكلَْوِن الِمْل ِ صاٍ  َحِديُدهُ         ُجَراٌز كأْقَطاعِ الغِديِر الُمنَعَّتِ 

 الحديث ةن سرةة َةْدِوهم ، يقول تأبط عرا حين أنجته سرةة ةْدوه:ـ  3

يِد خفَّاقِ   ال عيَ  أسرعُ منلِي ليَس  ا ُةَ ٍر      و ا جناحٍ بجنِب الرَّ
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واقووع الصووعالي  ومعانووات م وبؤسوو م ركووزوا ةلوو  تصوووير ألن ووم ، 15السووؤال النوواني، صووفحة 

أكنور مون وحيات م اليومية، وما يعانونه من تعرد وفقر، وةبروا ةن القيم التوي يؤمنوون ب وا، 

 الخيال.ةنايت م بالناحية الفنية و

هووود  أن يتوور  للطالوووب التعبيوور ةوون رأيووه، موووع اإلعووارغ إلوو   ،15صووفحة ،لووثالسووؤال النا

 االجتماةية والتوازن االقتصادي في المجتمع. الصعالي  تحقيق صورغ من صور العدالة

 ثانيا: فنون من النثر في الجاهلي

 األمثال

المنل: قَْول موجز بليغ قيل في مناسوبة موا، نوم اسوتعمله النواس لِخفَّتوه ، 18صفحة السؤال األول،

 .وبلضته في المواق  المعاب ة

إلو  أقووال في ا و ل  ألن البيئة الجاهليلة بيئة فطرية، وتعتد الحاجة   ،18صفحة السؤال الناني،

 صادقة ُمستخلَصة من تجارب حقيقية، وارتباط المنل بحادنة أو حكاية.

التي يودةو  ،سلمة الفكرغوةبارته قوية ورصينة وجزلة، ألفاظه قليلة،18صفحة السؤال النالث،

 سجع وجناس وطباق. تروب البديع من: ،الميل إل  إلي ا

 والطالب.  المعلم لتقديريتر   ،18صفحة السؤال الرابع، 

 الخطابة

الُخْطبَووة: فوون ننووري لسوواني موون فنووون الكوولم، يقصوود بووه التووأنير فووي  ،20صووفحة السووؤال األول،

 الجم ور ةن طريق السلمع والبصر معا.

ووجوود األسوواق وقلة انتعار الكتابة، ،االفتخار بالقبيلة والنفسانتعار ،20صفحة السؤال الناني،

سووووق ةكووواظ،  الخطبوووا  والعوووعرا  إلبوووراز موووواهب م منووولفوووي الجاهليوووة التوووي يجتموووع في وووا 

 .واألحل  التي كانت تعقد بين القبائل

 20صفحة السؤال النالث، 

 .مكارم األخلقتدةو إل  الصل  وف ي  وتوح الفكرغ: األفكار واتحة -1

ورامووي الععوويرغ يصوويبه  ،هالسووي  ال يصووان إالل بِِغْموودِ  جووودغ العبووارغ وسوولمة ألفاظ ووا:  -2

 .لنا  روغ الَحسب، ومعدن المجد .سْ ُمهُ 

ةلويكم بمكوارم األخولق فإن وا رفعوة، وإيلواكم واألخولق  اإلكنوار مون التقسويم والمووازاغ: -3

 .الدَّنيلة فإن ا تََتُع اللعرَ ، وتَْ دُم المجد
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.  المراوحة -4  بين األسلوبين: الخبري واإلنعائيل

نحون لُل إبوراهيم، لنوا  روغ الَحسوب، ومعودن المجود، ولكوللٍ فوي كووللٍ  األسولوب الخبوري:

 .ِحْل 

 .ةليكم بمكارم األخلق ،األسلوب اإلنعائي: أيُّ ا الناس، يا بني قصيل 

،  استخدام الصور البيانية لتقوية المعن  واستمالة المسوتمعين. منول قولوه: -5 يوا بنوي قصويل

أنتم كغُْصنيل عجرغ، أيل ما ُكِسَر أوحَو صاِحبَهُ، والسوي  ال يصوان إالل بِِغْموِده، وراموي 

 الععيرغ يصيبه سْ ُمهُ.

 

 عصر صدر اإلسالم

 أوال: قضايا من الشعر في عصر صدر اإلسالم

 موقف اإلسالم من الشعر والشعراء

في مووا يتنوواول العووعرا  موون موقوو  اإلسوولم موون العووعر والعووعرا  ،22صووفحة السووؤال األول،

؛ هةلو  حودود تعاليمو خور  اته؛ فقد حارب اإلسلم الععر الو ي   المعاني وليست في الععر

في الفحو، وفي وص  النسا ، وعورب الخمور، والكراهيوة القبليلوة، والنزاةوات،  كال ي نظم

رون يلملتوزمالعوعرا  ا. وفوي المقابول عوجع وال جا  المق ع ن باإلسولم وتعاليموه، الو ين يُسوخلِ

 ععرهم لخدمة الدةوغ اإلسلمية، وال ود ةن ا، ويدةون إل  القيم الحميدغ.

 22صفحة السؤال الناني،

يعوجع العوعرا  الو ين يودافعون  -صل  هللا ةليه وسلم  -يتت  من  ل  أن الرسول أ ـ 

 ن الرمي بالنبال.  ةن اإلسلم في ععرهم؛ ألن ععرهم أعد ةل  قريو م

أي إن موون العووعر كلموواً صووادقاً مطابقوواً للحووق نافعوواً للنوواس، مانعوواً موون السلووفه  ب ـ 

 والتلل.

 حسان بن ثابت

في مدح الرسوول والودفاع ةنوه ونعور تعواليم ، أي سخر ععره24صفحة السؤال األول،         

، ورنوا  عو دائ م، المسولمينات والتغنوي بانتصوار ،يوام  األ، ووصْ اإلسلم، ومدح المسلمين

http://www.alfawayid.com/
http://www.alfawayid.com/


 www.alfawayid.com جميع إجابات الكتب المدرسية من هنا 
 

، فقد واكب ععر حسان بن نابوت معظوم اإلحوداث التوي مورت ب وا الودةوغ والرد ةل  أةدائ م

 ) ويفتَّل  كر بعر األبيات للتمنيل ( .   اإلسلمية.

 24صفحة السؤال الناني،

 الوفــــا ُ َن هللاِ عيمتهُ ــــــــــــأمي فاً ــــــهجوَت مباركاً براً حنيمنل قوله:

 فَما َوَن  نَْصُرُهْم ةْنهُ َوما َنَزُةوا   أةطوا نبيَّ ال دى والبرل طاةت ْم وقوله:

، الطاةة، أمين هللا، حني . فقد استخدم العاةر ألفاظاً إسلمية منل: نبي ال دى، مبار ،  البرل

 كعب بن زهير

العوو دا ، وافتخوور  ، ورنوو بوودر يوووممنوول  وأحوودان ا يووامصووور األ ،26صووفحة السووؤال األول،

 بالمسلمين، وهجا قريًعا.

 منل قوله: ،26صفحة السؤال الناني،

 ولقد ُهِدْدُت لفقِد حمــــزغَ هدَّغً         ظلت بَناُت الجوِ   من ا تَْرُةدُ  

 لرأيُت رأسي صخرها يت دلدِجعت ِحَراُ  بمنلــــه       نه فُ أولو           

ةبود المطلوب ةلو  المسولمين فالقلوب يخفوق ويرةود، ولوو  فقد صور تأنير استع اد حموزغ بون

 نزلت ه ه المصيبة ةل  جبل حرا  لكسلرت صخوره وتحطمت حجارته.

 

 ثانياً: فنون من النثر في عصر صدر اإلسالم

 الخطابة

 ، من أساليب اإلنعا  الواردغ في الخطبة:29صفحةالسؤال األول،

 أسلوب االستف ام ،ـ أسلوب األمر، أسلوب الندا 

 المعواني زاره، وتعوويقه، وإبوةلو  جو ب انتباهو تعمولفالسوامع نفوس هو ه األسواليب فوي  تؤنر

 .؛ مما يس م في إقناةه وتمنل متامين الخطبة والعمل ب ا ايحتتوو
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 29صفحةالسؤال الناني، 

 

 الفقرغ الخاصية

 التنوع في األساليب

 

إْخوووغٌ، أيُّ ووا النلوواُس، إنلمووا الُمؤِمنُوووَن 

فَلَ يَِحولُّ الْموِرٍ  َمواُل أَخيوِه إالل َةوْن 

طيوووِب نْفوووٍس منوووهُ، أاَلَ َهوووْل بللْغوووُت  

الللُ م اْعَ ْد، فل تَْرِجعُنل بَْعِدي ُكفاراً 

 .يَتِرُب بَْعُتُكْم رقاَب بَْعر

 العَْمُد قََودٌ  اإليجاز

 إيراد الحجج واألدلة

واِحووٌد، ُكلكُّووْم نل َربَُّكووْم َواِحووٌد، وإنل أَبَوواُكْم إ

آلدَم ولدُم من تُراب، إنل أكرَمُكْم ةنوَد هللاِ 

أتْقَوواُكْم إنل هللا ةلوويم خبيوور، ولوويس لعربوويل 

 .ةل  ةجميل فَْتٌل إالل بالتلْقوىَ 

 تناسق الفواصل
َمووون يَْ وووِد هللاُ فَووول ُمِتووولَّ لَوووهُ، وَموووْن 

 .يَُتِلْل فَلَ َهاِدَي لَهُ 

 .أَبَاُكْم واِحدٌ إنل َربَُّكْم َواِحٌد، وإنل 

 

 الوصايا

ب ةركتووه الحيوواغ ، 32صووفحةالسووؤال األول، الوصووية هووي مووا يوصووي بووه عووخص ُمَجوورَّ

ضيرهوا، إلو  ةل  مختلو  أعوكال ا: السياسويلة، واالجتماةيلوة، والفكريلوة، و بكنير من التجارب

 عخص لخر أقل خبرغ منه ب د  اإلرعاد. 

لوصايا دفقًا جديًدا معتمًدا ةلو  تعاليموه اأةط  ألن اإلسلم ، 32صفحةالسؤال النواني، 

 ونظرته المختلفة إل  الحياغ بجميع عؤون ا. ،الدينية وقيمه

 تسوويير تعكووس الصووورغ الحقيقيووة ليسوولم فوويهوو ه الوصووية ، 32صووفحةالسووؤال النالووث، 

حثل الجنود ةل  قتال من يقاتل م فقط، وةودم قتول األطفوال والنسوا  من خلل عؤون الحرب 
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والمتعبوودين فووي صوووامع م، وةوودم قطووع األعووجار وقتوول الحيوووان وضيوور  لوو  موون  والعوويو 

 األمور التي ال يجيزها اإلسلم. 

الداخليووووة  اإلسووولمي الحكووومعوووؤون الوصووويلة السياسووويلةتتناول  ، 32صوووفحةالسوووؤال الرابوووع، 

وووا الوصووويلة والخارجيوووة، منووول الفتوحوووات اإلسووولمية وتوجيوووه قوووادغ الجيووووو ونصوووح م . أمل

أمووور الحيوواغ اليوميووة العامووة والخاصووة، ومووا قوود يواج ووه النوواس موون  فتناولووتاالجتماةيلووة 

 معكلت ةل  مختل  أةمارهم وأجناس م.

  32صفحةالسؤال الخامس، 

 أ ـ وصيلة اجتماةيلة.

 ب ـ 

 .إِيَّاُكْم َوُمَخالََطةَ السُّفََ اِ ، فَإِنَّ ُمَجالََستَُ ْم َدا ٌ  :اإليجاز والتكني  -1

إنووه موون يوووقن : واقووع اإلنسووان وجوووهر حياتووه موون خوولل التصووور اإليمووانيمعالجووة  -2

 بالنواب من هللا ةز وجل ال يجد مس األ ى .

َسورَّ بِِحْلِموِه، َوَموْن إِنَّوهُ َموْن يَْحلُوْم َةوِن السَّوِفيِه يُ :وى األدبي الرفيع، وأصالة اللغةالمست -3

 .يُِجْبهُ يَْنَدْم، َوَمْن ال يَقَرَّ بِقَِليِل َما يَأْتِي بِِه السَِّفيهُ يَقَرَّ بِاْلَكنِيرِ 

 

 األمويّ عصر ال

 األمويّ عصر الأوال: قضايا من الشعر في 

 الغزل العذريّ 

نسوبة إلو  قبيلوة ةو رغ التوي ب و ا االسوم العو ري الغوزل  سميل ،37صفحة السؤال األول،        

 سكنت وادي القرى ةل  معار  العام واعت ر ععراؤها ب  ا اللون من الععر. 

 37صفحة السؤال الناني، 

وهوو حوبل قويس بون  ةلو  موتووع واحودقصيدغ المؤنسوة الوحدغ الموتوةية: اقتصرت  -1

ح   معاناته.معاةره وليل  وتصوير لمحبوبته الملول

 صدق العاطفة وحرارت ا:  -2

 أةـــــــــد الليالي ليلة بعـــد ليلة      وقد ةعت دهرا ال أةد اللياليا                       
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 أحب من األسما  ما وافق اسم ا      أو أعبـــ ه أو كان منه مدانيا                       

 وتوح المعاني وس ولة األلفاظ:  -3

  العَّتِيتَْيِن بَعَدمـا              يَُظنَّان ُكلَّ الظَّنلِ أْن ال تلقيـاوقَْد يَجَمُع هللاُ 

 يقولوَن ليل  بالِعراِق َمريَتةٌ         فيا ليتني كنُت الطَّبيَب الُمداِويا

 جمال التصوير ودقة التعبيه.ـ  4

 واِد اللَّيِل فَْرداً يَمانِيافقاَل بَصيُر القَْوِم أَْلَمْحُت َكوكباً                 بََدا في سَ 

 فقلُت له: بل ناُر ليلـ  تََوقََّدْت             بـ )َةْليا(، تَسام  َتْوُؤها، فبََدا ليا

 ِهَي الِسحُر إاِلل أَنَّ ِللِسحِر ُرقيَةً             َوأَنلَِي ال أُلفـي لَ ا الَدهَر راقَيا

 ، ويترفع ةن الغزل الفواحو البو ي الطاهر العفي العفة في الغزل: القصيدغ تمنل الغزل –5

 . 

 37صفحة السؤال النالث، 

البعوود  ودموةووه وعووكواه بسووببالتووي يعيعوو ا العوواةر  المعوواةريصووور الغووزل العوو ريل ـ  1

 :، يقول قيس بن َ ري هعوق يبينالفراق والحرمان، وو

 فَْقَد الَوالَديِن يَتِيمُ إل  هللاِ أعكو فَقَد لُبنَ  َكَما َعَكا           إل  هللاِ 

 يَتِيٌم َجفَاهُ األْقَربُوَن فَِجْسُمــــــهُ           نَِحيٌل َوَةْ ُد الَواِلَدْيِن قَِديمُ 

وةد يعر  أنه لن يتحقق، كل  لو  ، أو حت  من محبوبته بالنظرغ العاجلة اكتفا  العاةرـ  2

 ليخف  حدغ عوقه ولالمه، يقول َجميل بُنَْينة:

ْت بَلبِلُـهْ  ْينةَ بال ي   ألَْرَت  ِمــن بُنَ وإنلِي   لََو أبصره الواِعي لَقَرَّ

 ـهْ بِل، وبأالل أستِطيُع،  وبالُمنــ         وبالوةِد حت  يسأَم الوةَد لملُ 

العوواةر لوووم اللئمووين ومراقبووة الواعووين، لكوون هوو ا ال يزيووده إال تعلقًووا بالمحبوبووة،  يتنوواولـ  3

 يقول َجميل بُنَْينة:

، وما زالْت مودلتُـــــ ا ةندي  وما زادها الواعوَن إالل كرامة ً          ةليل

 غ:، يقول ُكنيلر ةزل ةل  العلقة العفيفة الطاهرغ ةحافظالم، وةمحبوبالةل  سمعة  الحرصـ 4
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 َوقاَل َخِليلي: ما لَ ا إ  لقيتَ ا         َضداغ َ العَّبا في ا ةليَ  ُوجوُم 

فاُ  قديمُ   فقُْلُت لهُ: إنَّ المودَّغ بَْيننا        ةل  َضْيِر فُْحٍو والصَّ

 

 الشعر السياسّي 

 الهاشميات

ِ ال اعوووميين ،40 صوووفحة ،السوووؤال األول ال اعوووميات هوووي القصوووائد التوووي نظموووت فوووي حوووبل

 وتمجيدهم، و كر مناقب م، وأحقيت م في الخلفة. 

 40صفحة  ،السؤال الناني

 :التعبير ةن حبل ال اعميين، و كر مناقب م وبيان فتائل م، يقول الُكَمْيتـ  1

 فُـــروعِ األنــامِ بل َهواَي ال ي أُِجــنُّ وأُبدي            لبني هاعــــٍم 

 ُس فَـَمـأْوى َحـواِتــِن األيتـامِ     لُّيُوِث إْن أمحـَل النَّا    الغُيُوِث ال

وأن ووم أولوو  النوواس  - -حووق ال اعووميين فووي الخلفووة بعوود خلفووة ةلووي بوون أبووي طالووب ـ  2

 يقول:ب ا،

ٍ ِسواهم           فـــإن  وي القرب  أحقُّ وأوج  بُ فإْن هي لم تصلْ  لحيل

 رنا  ع دا  ال اعميين، يقول الُكَمْيت في رنا  الحسين بن ةليل بن أبي طالب:ـ  3

بُ    َوِمن أكبَِر األحَداِث َكانَت ُمِصيبَةً     َةلَينَا قَتِيُل األدِةيَاِ  الُملَحَّ

 قَتِيٌل بَِجنِب الطَِّ  ِمن لِل َهاعٍم        فَيَا لَ  لَحماً لَيَس َةنهُ ُمَ بلِبُ  

 بمساوئ م، يقول: والتنديدخصوم ال اعميين  هجا ـ 4 

لُ  ام العنـاُ  المطـوَّ َام حتـل   فتل  ملوُ  السوِ  قد طـال ملك ـْم     فـحتـل

 وما َتَرَب األمنال في الَجْوِر قبلنا    ألْجَوَر َمْن ُحكَّـامنـا المتمنلِـلُ 

 40 صفحة ،السؤال النالث

 صدق العاطفة وحرارت ا:ـ  1
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 طربت وما عوقا إل  البير أطرب    وال لعبا مني أ و العيب يلعب  

اَ  والَخيُر يُطلَبُ   َولِكن إل  أهل الفََتائِِل والنَُّ         َوَخيِر بَنِي َحوَّ

بُ   إل  النَّفَِر البيِر الِ يَن بُِحبلِ م        إل  هللا فِي َما نَابَنِي أتَقَرَّ

 ِ   فإنَّنِي      بِِ م ولَُ م أَرَت  ِمَراًرا وأضَتبُ بَنِي َهاِعٍم َرهِط النَّبِيل

 استخدام المنطق والحجة والبرهان في الععر إلنبات حقل ال اعميين في الخلفة.ـ  2

لََ ا ِمنَّا تَِقيٌّ َوُمعِربُ   َوَجدنَا لَُكم فِي لِل َحاِميَم ليةً        تَأوَّ

 فَإِنل َ ِوي القُربَ  أَحقُّ وأوجبُ    فَإْن ِهَي لَم تَصلُْ  ِلَحيل ِسَواُهُم       

 
وهوووو حوووبل  ،الوحووودغ الموتووووةية للقصووويدغ؛ ف وووي تووودور حوووول موتووووع واحووودـووو  3

 وهك ا جا ت القصيدغ.   ال اعميين، والدفاع ةن حق م في الخلفة.

ل صوور ؛ إ  أضلوب األبيوات جوا ت مباعورغ وتقريريوة بوقلة الصوور الفنيوة والخيوالـ  4
 عبيه وال تعخيص.فنية، وال خيال وال ت

 إل  النفر البير ال ين بحب م       إل  هللا في ما نابني أتقرب

 

 األمويّ عصر الفي  فنون من النثر: ثانيا

 الرسائل

صدر ةن ديووان الرسوائل مون مكاتبوات هي ما :الرسائل الديوانية، 43صفحة  ،السؤال األول

بأسولوبه ةلو  لسوان الخليفوة أو  رسمية مختلفة، أمليت ةل  الكاتب أو أنعوأها بنفسوه وحبرهوا

 من ينوب ةنه.

األلفاظ في الرسائل الديوانية جزلة بليغوة قويوة، أموا فوي الرسوائل  ،43صفحة  ،السؤال الناني

 اإلخوانية ف ي سلسة رقيقة واتحة. 

موؤنرغ، أموا فوي الرسوائل الديوانيوة فول وصوادقة بارزغواإلخوانيوة  العاطفة في الرسوائل

 معاةر.الوعواط  مجال لبروزال

 43 ،السؤال النالث: صفحة

 االةت ار.موتوة ا  أ ـ  رسالة إخوانية
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 ب ـ 

 .والموازنة بين الجمل من ضير تكل استخدام السجع  -1

 . اإليجازاختيار األلفاظ الس لة الواتحة، إل  جانب  -2

 تسلسل األفكار والدقة في تنظيم ا. -3

 بروز العاطفة وصدق اإلحساس. -4

 الخطابة

 45صفحة  ،السؤال األول 

أطْع أخا  وإن ،خيُر القوِل ما َصدَّقَهُ الفعلُ :اإلكنار من النص  واإلرعاد -1

واةلم أن كفر النعمِة لؤٌم، وصحبةَ الجاهِل عؤٌم،  .ةصا ، َوِصْلهُ وإن جفا 

 .ومن الكرم الوفا  بال مم

 .ما أقرَب النقمةَ من أهِل البَْغي: كا  المتكرر ةل  المعاني الدينيةاالت -2

 الس لة المباعرغ التي تبتعد ةن التعقيد والغمور.اللغة  -3

 اقبلوا ة َر من اةت َر إليكم

ةل  اإلسا غ أقوى من  ةل  اإلحسان، وال إل  البخل أسرع من   ال تكوننَّ 

 إل  الب ل

؛ حت  ، تستخدم اللغة الس لة الواتحة وتبتعد ةن التعقيد45صفحة ، السؤال الناني

 موج ة لعامة الناس. تمنل متامين ا ف ي يس ل
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