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 القضايا األدبّية الفصل األول
 الوحدة األولى: األدب في العصر األندلسيّ 

 مقدمة تاريخّية:
 : اذكر مراحل الحكم اإلسالمي في األندلس والدول التي تعاقبت عليه.1س
 في  ، وحكم األندلسكمل فتح األندلسهـ(: حيث است  138 -هـ 92) عهد الفتح والوالية( 1ج:

 الة تعينهم الدولة األموية في المشرق ويتبعون لها.و  هذه الحقبة       
 هـ(: تبدأ هذه الحقبة بدخول عبد الرحمن بن معاوية 422 -هـ 138) عهد اإلمارة والخالفة( 2

 تقلة عن المشرق.)صقر قريش( األندلس وتأسيسه دولة أموية مس    
 عّدة ممالك ودول على هـ(: قامت في هذه الحقبة 484 -هـ 422) عهد ملوك الطوائف( 3

  أنقاض الدولة األموّية    
 هـ(: شهدت هذه الحقبة دخول يوسف بن تاشفين األندلس 540-هـ 484) عهد المرابطين( 4

 والقضاء على ملوك الطوائف.    
 الحقبة والية تابعة للمغرب  هـ(: أصبحت األندلس في هذه633 -هـ 540) عهد الموحدين( 5

 العربي.    
 هـ(: وكانت هذه الحقبة نهاية الحكم العربي اإلسالمي في 897 -هـ 633) عهد بني األحمر (6

 األندلس.    
 : اذكر مكونات المجتمع األندلسي.2س

 ج: العرب والبربر واإلسبان والصقالبة.
 :اآلتية بما يناسبها )قد يأتي السؤال: ضع دائرة(ات امأل الفراغ: 3س 

 ج: إسبانيا والبرتغال.                               ......أطلق العرب اسم األندلس على  (1
 ثمانية قرون. ج:                                          األندلس ......( حكم المسلمون 2
 ج( طارق بن زياد وموسى بن نصير.                        ......بقيادة  ت األندلس( فتح3

 قضايا من الشعر في العصر األندلسي:
 .بفعل مجموعة من العوامل. اذكرها س: تطورت مضامين الشعر وأساليبه في العصر األندلسي

 اذكر أسباب ازدهار شعر وصف الطبيعة في األندلس. :أو
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 والبيئية.عوامل السياسية واالجتماعية الج: 
 :  شعر وصف الطبيعة:أوالا

لجمالها المتمثل في تنوع  ج:: استأثرت الطبيعة باهتمام الشعراء األندلسيين. علل ذلك.1س
 وخضرتها الدائمة. خ, وغزارة المياه, وخصوبة األرض،التضاريس, واعتدال المنا

 : اذكر أبرز مظاهر شعر وصف الطبيعة في األندلس مع التمثيل.2س
 مثل: وبيان محاسنها والتغني بجمالها.، عامعلى نحو سية البيئة األندل وصف (1ج:
 وال يفارُق فيها القلَب سّراءُ       في أرِض أندلٍس تلَتذُّ نعماُء         -
 ي صنعاءُ وكيَف ال ُيْبِهُج األبصاَر رؤيُتها    وكلُّ َرْوٍض بها في الَوشْ  -
 والخزُّ روَضُتها والّدرُّ َحصباءُ       انهاُرها فّضة، والمسُك ُتربُتها      -
 فريدةا وتوّلى ميَزها الَماءُ     قْد ُميَِّزْت من ِجهاِت األرِض حين َبَدْت    -
 والّطيُر يشُدو ولألغصاِن إْصغاءُ    ِلذاك يبسُم فيها الّزهُر من طرٍب    -
ُكُم   ا يَ  - ِ َدرُّ  َوِظلٌّ َوَأنهار  َوَأشجارُ  ماء                    َأهَل َأنَدُلٍس ّلِلِه
 ماء وظل وأشجار وأنهار                  يا أهل أندلس هلل دركم    -
 مثل: :وصف الحدائق والرياض والزهور (2

 تعبق مسكا طلوعها عجبُ                     وقد بدت للبهار ألوية 
 ا، عيونها ذهبُ تشرق نورا                      رؤوسها فضة مورقة  -
 ر عسكر لجبُ وْ من سائر النه              فهو أمير الرياض حف به  -
  وما لها غير طعم المسك من ريقِ     ألثمها  تُّ سوسنة قد بِ  به يا رُ  -
 كأنها عاشق في حجر معشوقِ      جوانبها  مصفرة الوسط مبيضٌّ  -
 والبهار دراهمُ  على ُبْسِط خزٍّ        على نرجس مثل الدنانير ُبّددت  -
 مثل: وصف المائيات كاألنهار والبحار والسواقي والبرك. (3

 تركْت خريَر الماء فيه زئيرا       َسَكَنْت عريَن رئاسٍة      مٍ وضراغ
 وأذاَب في أفواِهها البّلورا          فكأّنما َغّشى الّنضاُر ُجسوَمَها    -
 في النفس لو وجدْت هناك مثيرا      ُأْسد  كأّن سكوَنها متحّرك       -
 ا وألُسَنها اللواحَس نورانارا           وتخاُلها والشمُس تجلو لوَنها   -
 ا ما رأى عجباالبحر يوما  َمن لم يرَ    البحر أعظم مّما أنت َتحِسبه  -
  حكى بمحانيه انعطاف األراقِم        ونهر كما ذابت سبائك فضة  -
 ى خضيباا مثل دامي الصوارِمتبدّ  إذا الشفق استولى عليه احمراره   -

يات احفظ خمسة أبملحوظة: 

 من شعر وصف الطبيعة. 

 (التشخيص والتشبيه:الخصيصة الفنّيّة)

المعاني المستمدة  :الخصيصة الفنّيّة)

 (من البيئة األندلسية
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 ألدواح عليه نواعِمظالل          تطلعه في دكنة بعد زرقةو  -
    مثل: .مناجاة الطبيعة وبث الهموم والمشاعر إليها (4

 ُيطاوُل أعناَن السماِء بغارِب             وأرعَن طّماِح الُذؤابِة َباذٍخ  -
 بالمناكب ِ ُشهبُه  ويزحُم ليالا         َيسدُّ مهبه الريِح من كّل وجهٍة  -
 طواَل الليالي ُمفِكر  بالعواِقِب            وُقوٍر على َظهِر الفالِة كأنُه  -

 َرى بالَعجائِب السُّ  ني ليلُ ثَ فحده       أصخُت إليِه وهَو أخرُس َصامت   -
 وصف المائيات كاألنهار والبحار والسواقي والبرك. علل :3س

 األندلس شبه جزيرة تحيط بها المياه من جهات ثالث، وتكثر فيها األنهار، فأثارت خواطر  ج: 
 الشعراء وأبدعوا في وصفها وتصويرها. 

 : اذكر الخصائص الفنية لشعر وصف الطبيعة.4س
 يستخدم التشخيص. (1ج:
 إلى المعاني السهلة الواضحة المستمدة من البيئة األندلسية. ميل( يبتعد عن األلفاظ الغربية، وي2
 ( يتصف بدقة التصوير وجماله.3

 ، مثل:ج: إبراز الطبيعة في صور شخوص حية وبث الحياة فيهاالتشخيص. رف: ع5س
 وأغصان األشجار تصغي إلى شدو الطير. ،زهر يبسم من الطربال

 وصف نهر:  القضاعي في ل ابن األبارقا :6س
 ا مثل دامي الصوارم تبدى خضيبا      إذا الشفق استولى عليه احمراره

 ظالل  ألدواح عليه نواعم                بعد زرقة وتطلعه في دكنة 
 وظف الشاعر عنصر اللون في دقة التصوير وجماله، وضح ذلك. -جـ

 النهر األزرق. والزرقة للداللة على صفاء ماء ،وبج: استخدام االحمرار للداللة على وقت الغر 
 شعر رثاء المدن والممالك: ثانياا: 

 ر شعر رثاء المدن.ا: علل اشته1س
 عصر ملوك الطوائف. فيحالة الضعف واالنقسام والتفكك التي شهدها الحكم اإلسالمي  -1ج:
 التقلبات السياسية التي سادت ذلك العصر. -2   
 بين المسلمين وأعدائهم. اشتداد المواجهة -3   
 ندلسية.سقوط الحواضر اإلسالمية مدينة تلو األخرى،  ثم سقوط الممالك واإلمارات األ -4   

التشخيص :الخصيصة الفنّيّة)

 (والتشبيه
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 علل ذلك. ا بذاته.ا قائما ا شعري  غدا رثاء المدن والممالك غرضا : 2س
 ، فجادت قرائح الشعراء بقصائد طوال تنبئ عن العصر حوالواكب أالشعر األندلسي ألن ج: 

 حسرة وألم شديدين على مدن ذاهبة، وممالك زائلة.
 .مع التمثيل : اذكر مظاهر شعر رثاء المدن والممالك3س
 تصوير ما حل بالمدن من خراب ودمار، وما نزل بأهلها من كرب وضيق. -1ج:
 ومحا محاسنك البلى والنارُ                عاثت بساحتك العدا يا دارُ  -
 فيك واستعبارُ  طال اعتبار                   ناظر  فإذا تردد في جنابك  -
 رُ وتمخضت بخرابها األقدا             أرض تقاذفت الخطوب بأهلها  -
 ُر"وال الديار ديا أنتِ  "ال أنتِ            كتبت يد الحدثان في عرصاتها -
 الموازنة بين ماضي المدن وحاضرها. -2   
 على البهاليل من أبناء عبادِ        تبكي السماء بمزٍن رائٍح غادي   -
 وكانت االرض منهم ذات أوتادِ      على الجبال التي هدت قواعدها   -
 فيها وال بادِ  فاليوم ال عاكف         مال تعمرها        كانت اآل وكعبة   -
 الزادِ  ةلْض رحلك واجمع فُ  في ضمِّ  يا ضيف أقفر بيت المكرمات فخذ   -
 فما البكاء على األشباح والصورِ         الدهر يفجع بعد العين باألثرِ  -
  والسود والبيض مثل البيض والسمرِ    فالدهر حرب وإن أبدى مسالمة  -
 والورى منها على سفرِ  مراحل      بني المظفر واأليام ما برحت      -

 ومن ظفرِ  من عزٍّ  أين اإلباء الذي أرسوا قواعده  لى دعائمَ  -
 فلم يرد أحد منهم على كدرِ    أين الوفاء الذي أصفوا شرائعه  -

 عنها استطارت بمن فيها ولم تقرِ   أرض هللا منذ نأوا  كانوا رواسيَ  - 
 ضعف المسلمين وانقسامهم، وابتعادهم عن تعاليم الدين الحنيف. :ذكر أسباب الهزيمة -3   
 دوائر السوء ال تبقي وال تذرُ           أرى الملوك أصابتهم بأندلسٍ  -
 ا وما شعرواهوى بأنجمهم خسفا   ناموا وأسرى لهم تحت الدجى قدر   -
 .االستنجاد بالمسلمين واستنهاض هممهم ودعوتهم إلى نصرة إخوانهم -4   
ِ أندُلَسا     - ِبيَل إَلى َمْنجاِتها َدَرَسا       َأْدِرْك ِبَخْيِلَك َخْيِل َّللاه  إنه السه
 َفَلْم َيَزْل ِمْنَك عزُّ النهْصر ُمْلَتَمسا   َوَهْب لَها ِمْن َعزيِز النهْصِر َما اْلَتَمَسْت  -

 رثاء األندلس في مجموعها مدناا وممالك:
 َفاَل ُيَغره ِبِطيِب الَعْيِش إْنَسانُ           ِلُكلِّ َشْيٍء ِإَذا َما َتمه ُنْقَصانُ  -

خمسة  أي   احفظ ملحوظة:

أبيات من شعر رثاء المدن 

 .والممالك

 

توظيف  :الخصيصة الفنّيّة)

 (الحكمة

 حرارة :الخصيصة الفنّيّة)

 الشعور وعمق العاطفة

 (والحزن باألسى
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 ُه أْزَمانُ َمْن َسرهُه َزَمن  َساءتْ           ِهَي األُموُر َكَما َشاَهْدُتَها ُدَول   -
 وال يدوُم على حاٍل لها شانُ            وهذِه الداُر ال ُتْبقي على أحدٍ  -
 وللزماِن َمَسرهات  وأحزانُ                   فجائُع الدهِر أنواع  منوعة   -
ُلَها -  َوَما ِلَما حله باإلسالِم ُسلوانُ         وللحوادِث ُسلوان  ُيَسهِّ
مها تلك المصيبُة أْنَسْت  -  وما لها مَع طوِل الدهِر ِنسيانُ       ما تقده
 أحاَل حالُهُم كفر  وُطغيانُ                يا َمْن لذلِة قوٍم بعَد عزهِتِهم -
 مع التعليل. ؟ما هي أشهر قصيدة قيلت في رثاء المدن والممالك في األندلس :4س
 األندلس في   ال ترثي مدينة بعينها كالنماذج السابقة بل ترثي ألنها نونية أبي البقاء الرندي؛  :ج

 بدأها بحكمة عامة، ثم  ،عن تجربة حقيقية عاشها الشاعروتعبر  ،ا وممالكمدن   مجموعها    
 صور ما حل باألندلس من خطوب جليلة.    
 : اذكر الخصائص الفنية لشعر رثاء المدن والممالك.5س
 عند الحديث عما حل  ، وذلكوعمق الشعور باألسى والحزن  يتصف بحرارة العاطفة -1ج:

 بين ماضيها وحاضرها. والموازنة، بالمدن
 والحكمة النابعة من التجارب المريرة. ،تغلب عليه النزعة الدينية -2   
 يكثر من استخدام أساليب اإلنشاء الطلبي. -3   
 وضح ذلك. في أبيات أبي البقاء الرندي. النزعة الدينية تتجلّ : 6س
 وتبدل الحال وتقلب الزمن. ،يتحدث بحكمة عن تداول األيام ألنه ج:
 ف شعر رثاء المدن والممالك بحرارة العاطفة.اتصا : علل7س

 ر عن مشاعره بصدق تجاه ماج: ألن الشاعر صادق في ما يقوله ال يتصنع وال يتكسب ويعبّ 
 حل بالمدن وأهلها.    
 : وازن بين حال مدينة )إشبيلية( أيام حكم المعتمد بن عباد وبعد سقوطها، كما بينها 8س

 الشاعر ابن اللبانة.
 صارت مليئة بالحروب ف ،ا للكرم والكرماءالزوار ومحط  ج: كانت مسالمة وشامخة عزيزة يقصدها 

 خلت من الزوار والناس الكرماء.و     
 شعر المرأة:ثالثاا: 

 المرأة في األندلس.: وضح مكان 1س
 وتولت مناصب مختلفة، حظيت المرأة األندلسية بمكانة كبيرة، وشاركت في الحياة العامة، ج: 
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 وشاعرة.  فكانت كاتبة وعالمة    
 كل من النساء اآلتية أسماؤهن؟ ما المجال التي تميزت به: 2س
 عالمة في اللغة والنحو والتفسير ولها مجلس العلم. ن ضار بنت أبي حيان الغرناطي: ج:
 والدة بنت المستكفي: تجمع األدباء في مجلسها لدراسة الشعر ونقده.    

 نفوذ سياسي.لهما  ، وأسماء بنت غالب:مريم أم إسماعيل    
 حمدة بنت زياد، وحّسانة التميمّية، وأم الهناء بنت القاضي، وحفصة الرَّكونّية،     
 وتميمة بنت يوسف: كلهّن شاعرات م جيدات.    
 . ظمت فيها المرأة: اذكر األغراض الشعرية التي ن3س

 الفخر.و  الوصفو لمدح ج: ا
 المدح.  : علل نظم المرأة األندلسية في غرض4س
 طلب نجدة. ،المةرفع ظ   :للتعبير عن مشاعر الود واإلخالص، أو من أجل تحقيق رغبة ذاتية ج:
 مع التعليل. المرأة األندلسّية؟ افتخرت : بمَ 5س

 لها لتعبر عن كبريائها فالفخر متنفس  ؛بحسبها ونسبها وجمالها وعفتها ومهاراتهاافتخرت ج: 
 )أكثر اللواتي يفتخرن هن المقربات من الملوك واألمراء والوزراء(. والمباهاة بنفسها.

 : اذكر الخصائص الفنية لشعر المرأة.6س
 معظمه قصائد قصيرة ومقطوعات تتصف بوحدة الموضوع.جاء في  -1ج:
 يتصف التصوير فيه ببساطته وجماله، وخلّوه من التكّلف. -2   
 علل ذلك. ببساطته وجماله، وخلوه من التكلف. : يتصف التصوير في شعر المرأة7س

 صوره تخضع لعاطفة المرأة المتدفقة.ألن ج: 
 : استنتج الغرض الشعري الذي يمثله كل مما يأتي: 8س

 المدح::  
 ا لرّوادِ َوخــيــر مــنــتــجــع يـومـا          بن الهشامين خير الناس مأثرةا -
 رّوى أنـابـيـبـهـا مـن صرف فرصادِ     إن هـّز يـوم الوغى أثناَء صعدته -
 بــيــن آبـاٍء وأجـدادِ  مــقــابــالا             اُقل لإلماِم أيا خير الورى نسبا  -
 ادِ رائٍح غثناء  فهاك فضلُ         الظالمة لي طبعي ولم ترَض  دتَ جوّ  -
 ني زاديفقد زودتَ  وإن رحلتُ             عاطفةا  ففي نعماكَ  أقمتُ  فإنْ  -
خمسة أبيات من شعر  احفظ * ملحوظة:  أبا الحسين سقته الواكف الديمُ          إّني إليَك أبا العاصي موّجعة  -

 المرأة. 
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 ومّلكته مقاليد النهى األممُ             َأنت اإلماُم الذي انقاد األنام له -
  الوصف:

ْمـَضاِء وادٍ  -  سَقاُه ُمَضاَعُف اْلَغْيِث العِميمِ    وَقاَنا لفـحَة الره
 على اْلَفِطيمِ  لُمْرِضعاتِ ُحُنوه ا             حللنا دْوَحُه َفحـَنا عَلـْيَنا      -
وح ِلْلَقْلـِب السِقيمِ               ُزالالا       أٍ ـَنا على َظـمَ وأْرَشفَ  -  َيُردُّ الرُّ
 ْحُجُبـها ويأَذُن للنِسيـمِ يفَ                ى واجهـْتَنا  يُصدُّ الشمس أنّ  -
 َفَتْلمس جاِنب الِعْقِد النهِظيمِ             عَذارى  ليُروُع حصاُه حاِليَة ا -

 الفخر:
 جميال الفؤاد عزاءا  فعزِّ             هي الشمس مسكنها في السماء -
 النزوال ولن تستطيع إليكَ                 فلن تستطيع إليها الصعود -
 غــّضــي جـفـونـك عـّمـا خـّطه َقـلمـي   ِميا رّبة الحسِن بل يا رّبة الكرَ  -
 ال تـحـفـلي بـرديء الخّط والكلمِ       تــصـّفـحـيـِه بـلحـِظ الوّد ُمـنـعـمـةا  -
 وأمشي ِمشيتي وأتيه تيهاأنا وهللا أصلح للمعالي                   -
 لم تهَو جاريتي ولم تتخّيرِ     تنصُف في الهوى ما بيننا    َلو كنتَ  -
 وجنحَت للغصِن الذي لم يثمرِ          ا بجماله ا مثمرا َوتركَت غصنا  -
 لشقوتي بالمشتري  هيتَ َلكن دُ          ولقد علمت بأّنني بدر السما -

 الشعر االجتماعي:ا: رابعا 
 ان الحكم العربي؟إبّ امتاز المجتمع األندلسي  : بمَ 1س
 تألف من عناصر مختلفة األعراق واألديان.  -2بالتنوع الثقافي والتفاعل االجتماعي. -1ج:
 بين أثر ذلك. .من عناصر مختلفة األعراق واألديانالمجتمع األندلسي : تألف 2س

   ا في بنائه ا متميز  األندلسي مجتمع  ا جعل من المجتمع  عميق  ج: تفاعلت هذه العناصر تفاعال  
 الحضاري والفكري.   
 أو: علل ذلك.    التفاعل بين األعراق واألديان؟ قَ : كيف تحقه 3س

 والتسامح، واحترام مكونات المجتمع األندلسي.ج: بسبب سياسة حكام األندلس القائمة على التعايش 
 راقة(. : عرف حرفة الوّراق )الوِ 4س

 لكتابة.وبيع أدوات ا ،النسخ والتصحيح والتجليد ، ويشمل ذلك أعمالق الكتبورّ الذي ي الوّراق هوج: 
 .مع التمثيل : اذكر المظاهر التي تناولها الشعر االجتماعي5س

 .تصوير عادات األندلسيين وتقاليدهم في األفراح واألتراح -1ج: 

جمال التصوير في هذه األبيات:      

شبهت والدة بنت المستكفي نفسها 

بالغصن المثمر والبدر، وفي المقابل 

 شبهت غيرها بالغصن غير المثمر.

احفظ خمسة أبيات * ملحوظة: 

 من الشعر االجتماعي.
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 وعاد إحسانك الذي أذكر                     يا ليلة العيد عدت ثانية  -
  أصفر  هاللك النضو ناحال                 إذ أقبل الناس ينظرون إلى  -
 ا للكالم ال أكثر  ض  عرّ م                    بل      فقلت ال مؤمنا بقولي   -
 هذا الذي ال يكاد أن يظهر                   ر الصوم في هاللكم  بل أثّ  -
وق  الّضحى منه وت ن دى األصاِئل   ا لك  هنيئ   -  العيد  الذي بك  أصب حت   ت ر 
يَّاك  ِبال م ن ى   - ر ى و ح  اِمك  ق اِبل            ت ل قَّاك  ِبال ب ش  د  ع  ر اك  أ ل ٌف ب ع   ف ب ش 
 بأندلٍس فذاك  ِمن  الّصوابِ            إذا كان الب ياض  لباس  ح زٍن     -
يبي - ِزنت  على الّشبابِ              أل م  ت ر ني لبست  ب ياض  ش   أل نِّي قد ح 
رى     - روٍر ط ر ق  ف                   ل ي هن ك  واِفد  أ نٍس س  ف صل  س  ّرى و   س 
ِمن ث وِب ح سٍن أ ر ق             رٍد ِبِه    ف ما ِشئت  ِمن ماِء و   -  أ راق  و 
وداء  ت   - س  ر  و  ما            ا  دمى ِبِه م نح  ف ق  عت ر ض  اللَّ ا ك   يل  ت حت  الش 
حو ة     - ت خل ع  ِمن ف رِوها ض  ل ق            س  واد  الد جى ع ن ب ياِض الف   س 

 في األندلس مناسباتهم، ومنحهم حرية العبادة وإقامة الكنائس. مشاركة النصارى  -2    
را - برا                أرى المهرجان قد است بش   غ داة  بكى المزن واستع 
بلت األرض أفواهها - ّللت  السندس األخضرا                  وسر   وج 
 فضّوعت المسك  والعن ب را                      الرياح صنابيرها وهزّ  -
ِثرالُّ قالم  م  وسا                    تهادي به الناس ألطافهم -  به المك 
 يوم عليه من احتفائك رونق           بشرى بيوم المهرجان فإنه     -
 .موصف المهن التي يعمل بها الناس، وتصوير معاناته -3    
 أغصانها وثمارها الحرمان               ا الوراقة فهي أنكد حرفة أمّ  -
 تكسو العراة وجسمها عريان             صاحبها بإبرة خائط  ت  ه  شبَّ  -
  قلت الحجامة أعلى عند أقوامِ         قالوا الكتابة أعلى خطة رفعت -
 وصف مظاهر التطور العمراني كالقصور والمساجد والكنائس. -4    
 كما وسع الجاللة والكماال               اا وحسن  وللزاهي الكمال سن   -
 ولكن ال يحاط به جماال                  ا وطوال  يحاط بشكله عرض   -
 ومختال من الحسن اختياال ا              ت  ب  وقور مثل ركن الطود ث   -
 تنير وال هالالا وال شمس                   ب  ا لم يصوّ فما أبقى شهاب   -
 شمُّ فيه طاب الجنى وفاح المِ       قصر بعد الدمشق يذمُّ        كلُّ  -
 : اذكر العادات االجتماعية في األندلس.6س

التمثيل على الخصائص الفنية:       

معظمه مقطوعات جاء في -1

شعرية قصيرة.                                

يوظف اللغة السهلة واأللفاظ  -2

االجتماعية السائدة في المجتمع 

األندلسي.مثل: ماء، ورد، ثوب 

حسن، ليهنك، سرور.               

يميل إلى المعاني البسيطة،  -3

ويوظف الصور الشعرية السهلة. 

روها فقد جعل جلد النعجة وف

األسود بالليل المظلم، وشبه العيد 

 بالوفاء المؤنس.
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 لبس الثياب البيضاء في األتراح واألحزان. -2   خروج الناس لمراقبة هالل العيد. -1ج:
 وتبادل التهاني بهذه المناسبة. فرحتهم الغامرة بالعيد، -3   
 : اذكر الخصائص الفنية للشعر االجتماعي.7س
 جاء في معظمه مقطوعات شعرية قصيرة. -1ج:
 .يوظف اللغة السهلة واأللفاظ االجتماعية السائدة في المجتمع األندلسي -2
 ويوظف الصور الشعرية السهلة. ،يميل إلى المعاني البسيطة -3

 العصر العباسي:قضايا من النثر في 
 : تأثر النثر في األندلس بالنثر في المشرق العربي. وضح ذلك. 1س

 ،   ا في المشرق من رسائل ديوانية وشخصية وخطب ووصاياج: تناول األندلسيون ما كان معروف  
 . وأبدعوا فيها    
 .يون ين اللذين أبدع فيهما األندلس: اذكر الفنّ 2س

 والقصص الفلسفية. ،التأليفيةج: فن الرسائل األدبية 
 :  :الرسائل األدبية التأليفيةأوالا

 الكتابة التأليفية.من هدف البين . أو: : عرف الكتابة التأليفية1س
 ج: هي مجموعة رسائل أدبية تتنوع أهدافها بين الترفيه عن النفس بما تلذ قراءته، وشرح الحقائق 

 اتهم الخاصة والعامة.يوأهواءهم في ح، مصورة عواطف الناس بأسلوب قصصي خيالي    
 من األندلسيين. الكتابة التأليفية : اذكر أشهر من كتب في مجال2س
 (.األ لفة واأل اّلف)طوق الحمامة في صاحب  :ابن حزم -1ج:
 (.)التوابع والزوابعصاحب  :هيدابن ش   -2
 :طوق الحمامة في اأُللفة واأُلاّلف -1

 أو: ما سبب تأليفها؟ األلفة واألالف.: عرف طوق الحمامة في 1س
 ف له رسالة نّ صرية( يسأله أن يبها ابن حزم على سائل )بعث إليه من مدينة ألمِ  ج: هي رسالة ردّ 

 في صفة الحب ومعانيه وأسبابه وأغراضه، وما يقع منه على سبيل الحقيقة.    
 : ما مضمونها؟2س

 حزم الحب في نشأته وتطوره وأغراضه ودرجاته وأنواعه ا، تناول فيها ابن في ثالثين باب  قع تج: 
 ومكامن السعادة والتعاسة فيه.    
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 : اذكر الخصائص الفنية لرسالة ابن حزم.3س
 تستخدم عبارات قصيرة سلسة بعيدة عن التكلف. -1ج:
 تعالج عاطفة الحب من منظور إنساني مستخدمة التسلسل المنطقي. -2   
 لتوضيح المعاني. ؛تستشهد بالشعر -3   
 : اذكر أول عالمات الحب عند ابن حزم.4س
 اإلقبال بالحديث. -2إدمان النظر.         -1ج:
 التوابع والزوابع: -2

 التوابع والزوابع؟: ما سبب تأليف رسالة 1س
 ج: أن كاتبها لم ينل من أدباء عصره وعلمائه إال النقد، فأراد أن يثبت لنظرائه قدرته على الكتابة، 

 راء المشهورين والكتاب النابهين؛ ليسمعهم من شعره ونثره ما يحملهم على فاخترع شياطين للشع   
 االعتراف له بالتفوق والعبقرية في زمانه.   
 اه أبا بكر )وهو شخصية خيالية(.نّ إلى شخص ك   وّجهها ج: هيد رسالته؟ه ابن شُ : لمن وجّ 2س
 (. علل ذلك.ع والزوابعالتواب: اختار ابن شهيد لرسالته اسم )3س

 من الشياطين. –في ما عداه  –خذ كل أبطالها ج: ألنه جعل مسرحها عالم الجن واتّ 
 .زوابعلوا التوابعكال  من : عرف 4س

 وهو الجني أو الجنية، ويكونان مع اإلنسان يتبعانه حيث ذهب. ،جمع تابع أو تابعةالتوابع: ج: 
 لجن.وهو اسم شيطان أو رئيس ا الزوابع: جمع زوبعة،    
 ؟التوابع والزوابع : ما مضمون رسالة5س
 رحلة في عالم الجن اتصل خاللها بتوابع الشعراء والكتاب، وناقشهم وناقشوه، وأنشدهم وأنشدوه. -1ج:
 ا من نماذج شعره ونثره، ودافع عن فنه.عرض أثناء ذلك بعض آرائه النقدية في األدب واللغة، وكثير   -2
 اب الذين حاورهم شهادات بتفوقه في الشعر واألدب.انتزع من توابع الشعراء والكتّ  -3

 : كيف انتزع ابن شهيد من توابع الشعراء والخطباء شهادة بتفوقه في األدب؟6س
 أثناء ذلك بعض آرائه النقدية في األدب واللغة،  عرضو  ،ناقشهم وناقشوه، وأنشدهم وأنشدوهبأن ج: 

 شعره ونثره، ودافع عن فنه. ا من نماذجوكثير  
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 فّن القصة الفلسفية:ثانياا: 
أو: كثرت القصص الفلسفّية التأّملّية في  بن يقظان؟ حيّ كتابة قصة  من ما الهدف :1س

 كتاب وسيلة للتعبير عن فكرهم وفلسفتهم وآرائهم.اّتخذها الج:    علل ذلك. .العصر األندلسي
 يقظان( البن طفيل. قصة )حي بن ج:         ......ن األمثلة على القصص الفلسفّية م* 
   تلخيص فلسفي تأملي جميل هي  ج:   ؟بن يقظان( البن طفيل قصة )حيّ  : ما مضمون 2س

   لقي في بن يقظان( أ   رضت من خالل حياة طفل يدعى )حيّ ة والخليقة، ع  ألسرار الطبيع      
   . وقد استطاع هذا الطفل بالمالحظة والتأمل التدريجي من جزائر الهندجزيرة مجهولة        
 ا. لظروف الحياة ومظاهرها الطبيعية أن يدرك بفطرته وتفكيره أن لهذا الكون خالق         

 ابن طفيل في قصة بم تميز أسلوب  :أو .بن يقظان : اذكر الخصائص الفنية لقصة حيّ 3س
 بن يقظان؟ حيّ 
 ما قصة سيدنا موسى عليه السالم عند ذكر التابوت ، وال سيّ الكريمبمضامين القرآن  تأثر -1ج:

 والنار التي استأنس بها.       
 عني بدقة الوصف والسرد. -3  عتمد التأمل والتفكر في الخلق والكون.ا  -2   
 :في ما يأتيل على الخصائص الفنية لقصة حي بن يقظان مثّ : 4س

 ا، ثم جعل الحي يبحث في غرابان يقتتالن حتى صرع أحدهما اآلخر ميتا  رهإنه سنح لنظثّم ) -أ
 بمضامين القرآن قصة هابيل وقابيل.ج: التأثر                                        .(األرض

 على اختالف أخذ في تصفح جميع األشياء التي في عالم الكون والحياة من الحيوانات ) -ب
 ج: التأمل والتفكير.                                                                 .(أنواعها

  النبات وأصناف الحجارة والتراب والماء والبخار والثلج والدخان والجمر، فرأى لها أفعاالا ) -ج
 ا تتفق ببعض الصفات مختلفة وحركات متفقة ومتضادة، وأنعم النظر في ذلك، فرأى أنه     
 بدقة الوصف. ج: االعتناء                                             .(وتختلف ببعض     

 الوحدة الثانية: األدب في العصرين: األيوبي والمملوكي
 اء الغزوين: الصليبي بالتفكك السياسي والعسكري؛ من جرّ بت أقطار العالم اإلسالمي يس: أص
 .بين دور األدب في تسجيل األحداث .والمغولي

 تصوير تلك األحداث. -1:كان لألدب دور كبير في ج:
 استنهاض همم المسلمين، وحثهم على الجهاد، وتحرير أراضي المسلمين.-2   
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 :  صدى الغزو الصليبي في الشعر: -1شعر الجهاد:أوالا
 ؟الغزو الصليبياستمر : كم 1س

 الهجري إلى أواخر القرن السابع هجري.من أواخر القرن الخامس امتّد ج: 
 الحقبة نزاعات داخلية بين أمراء الدول اإلسالمية. بين أثر ذلك.: شهدت هذه 2س
 بعض مدنه  وتحتلّ  ،ما هيأ لدول أوروبا أن تغزو المشرق العربي؛ ضعفت قوتهم العسكرية ج:

 (.تحت مسمى )الحروب الصليبية    
 في الحروب الصليبية. بعض القادة أسماء : اذكر3س

 األيوبي.نور الدين زنكي، وصالح الدين ابنه ج: عماد الدين زنكي، و 
 في بالد الشام ومصر؛  : عملوا على توحيد صفوف المسلمينجؤالء القادة.ه ن دور: بيّ 4س

 ها وهيبتها.وتحرير ما احتله األعداء بعد حروب طاحنة أعادت لألمة حقّ  ،لمواجهة هذا الغزو
 .فترة الحروب الصليبية: وضح دور الشعر في 5س
 .ا، وأشاد بفتوحاتها، ومدح أبطالهاا دقيق  واكب الشعر هذه الحروب، وصور أحداثها تصوير   -1ج:
 لموضوعاته.صارت هذه الحروب هي الصبغة العامة  -2   
 الجرائم الوحشية التي اقترفها الصليبيون ما ن، وال سيّ يالمسلموصف النكبات التي أصابت  -3   

 في القدس وغيرها من المدن اإلسالمية.
 . اذكرها. ةأحداث هذا العصر في مضامين ثالثلشعر ا: عايش 6س
 مثل: .بأيدي الصليبينتصوير سقوط بيت المقدس  -أج:
موعِ  ِدماء   م ز جنا - واِجمِ  بالدُّ ل م             السَّ ةٌ  ِمّنا ي بق   ف   ِللم راِحمِ  ع رص 
رُّ  - ش  معٌ  الم رءِ  ِسالحِ  و  ه   د  بَّت الح رب   ِإذا        ي فيض  واِرمِ  نار ها ش   ِبالصَّ
يف   - ك  فوِنها ِملء   الع ين   ت نام   و  لى           ج   ناِئمِ  ك لَّ  أ يق ظ ت   ه ف واتٍ  ع 
ا - راء ك م ِإنَّ  اإِلسالمِ  ب ني فِإيه  قاِئع               و  ناِسمِ  الذُّرا ي لِحقن   و   ِبالم 
بــر اتِ  مـــن ترق ي ال أعــينيَّ  -  بالب ك ـراتِ  اآلصال البكا في ِصلي        الع 
 والصلواتِ  اإلخبات موطن على   قدره جلّ  الذي األقصى المسجد على -
 والتُّرحاِت  باألحزان وتعلن             بأسرها بالدال القدس على لتبكِ  -
 بعرفاتِ  إلى القت الذي وتشكو          اختهــــا فهي مكة عليها لتبك -
 مثل: .ما بيت المقدسالدعوة إلى تحرير المدن وال سيّ  -ب

 قصيدة تميزت بم  س: 

 أحمد بن محمد الشاعر

                  :األبيـوردي

 المبكرة القصائد من هي -1

 سقوط حدث صورت التي

 بأيدي المقدس بيت

                   .الصليبيين

 احتالل بعد قالها -2

 المقدس، بيت الصليبين

 هذا آثار فيها وصف

 -3                   .االحتالل

 إذكاء على فيها حثّ 

 الهمم، واستنهاض المشاعر

 .الغزاة قتال على وحضّ 

 

 قصيدة مناسبة ماس: 

         :القيسراني ابن

 نور القائد يدعو: ج

 إنقاذ إلى زنكي الدين

               .المقدس بيت
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 الكتب   قالت ما ال المكارم وذي       القضب   تّدعي ما ال العزائم هذي -
 والخطب   األشعار خلفها تعثرت         خطبت متى الالتي الهمم وهذه -
 تعب   دونها للمساعي براحة       ذورتها الدين عماد ابن يا صافحت -
 مرتقب فالقدس المنى أقصى يوليك لجبٍ  بذي األقصى المسجد إلى فانهض -
 وخير   ونصرٌ  صالحٌ  صالحِ                 الـ الناصر بالملك وللناس -
ا -  عسير   وماذا الفتوح بفتح          الغليل يشفي القدس إلى نهوض 
 مثل: المقدس.تسجيل االنتصارات، والتهنئة بالفتوحات وال سيما فتح بيت  -ج
 المؤمنينا عيون  قّرت فقد                الم بينا الفتح عزماتك جل ت -
 ضمينا بها القضاء صرف غدا             لّما اإلسالم أخيذة رددت -
ا الع ال جيد وفي               خاال   األيام وجنة في غدت -  ثمينا عقد 
 عيونا أبكت كم هلل ويا                        قلوب ا سّرت كم هلل فيا -
 الالمسينا أكفّ  عن ترفَّع                         ه ِدي   إالّ  طبريةٌ  وما -
 نذروا بما أقوامٌ  هلل فليوفِ              تنتظر   اآلمال كانت الذي هذا -
 منتشر وهو طيّ  بعد من إـسالم  الـ علم به أضحى إذ القدس بهجة يا -
شـــــــــِعرُّ  صوتٌ  أكبر هللا -  ت نفِطر   األرض   وتكاد الذرى  شمُّ           لـه ت ق 
ف ر   أعالمك به لتعلو إالّ       ثرى   الساحليُّ  الطراز هذا اخضرَّ  ما -   الصُّ
 الطلبِ  من الستحيت النوم في رؤياه    طلبت لو اآلمال كانت الذي هذا -
 تشبِ  ولم هوال   بها الوليد شاب       فتن ا أنشأت قد فكم الحروب أمُّ  -
 الكتبِ  في خط قد وما الفتوح به   سبقت ما أنسيت لقد عكا يوم يا -
 الحجبِ  في الغراء الكعبة بفتحه      وابتهجت الفتح بهذا عين ا فقرَّ  -
 عطفاه   واهتزّ  مبسمه فافترّ            بهجته اإلسالم على أعاد فتح -

 قصائد نسجها قائلوها على نمط قصائد سابقة مشهورة، هي ج:  : عرف المعارضات.7س
 .تشترك معها في الوزن والقافية وموضوعها العام وحرف الروي وحركته

 : كان لمعركة حطين وتحرير بيت المقدس صدى كبير في الشعر. وضح ذلك.8س
 صر أصداء القدس األمل المنشود لكل مسلم عاش زمن تلك الحروب، وقد ترك هذا الن ج: كان فتح

 بيت المقدس، بعد أن طال احتالله.طيبة في نفوس المسلمين الذين قرت عيونهم باسترداد     

احفظ خمسة * ملحوظة: 

أبيات من شعر صدى 

 الغزو الصليبي في الشعر.

س: ما مناسبة قصيدة ابن 

 ج: فتح طبرية.الساعاتي: 

س: ما مضمونها؟  ج: أشاد ابن 

الساعاتي بهذا الفتح المبين، 

وبالبطل المظفر صالح الدين 

صاحب النصر األغر، وبيّن مكانة 

هذا الفتح العظيم وارتباطه بمكة 

 والقدس.
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 ن دور الشعر في المعارك األخيرة التي أخرجت الغزاة من بالد المسلمين.: بيّ 9س
 ا فيه النشوة بتحقيق اآلمال المنتظرة منذ مدة طويلة. دقيق  تسجيال  سجلوا أفراحها  -1ج:
 .ا بخذالن الكفرا بالنصر، وابتهاج  في نظم القصائد فرح   واتنافس -2   

 
 :المعارك اآلتية قائد كل من اذكر: 10س

 بيت المقدس: صالح الدين األيوبي. ، ومعركة حطين، وفتحفتح طبرية 
 ز.طمعركة عين جالوت: السلطان ق: سيف الدين قالوون/ تحرير عكا

 صدى الغزو المغولي في الشعر: -2
 لعالم اإلسالمي.ل يالمغول الغزو نتيجة: بين 1س
 قضوا على الخالفة العباسية ودمروا عاصمتها بغداد. -1ج:
 ا لمكتباتها.وحرق   ا لديارها ألهلها ودمار  عاثوا في األرض قتال   -2   
 بتصويرها ج: تفاعل الشعراء مع أحداث هذا الغزو   أثر الشعر في الغزو المغولي.ن : بيا 2س

 واإلشادة ببطوالت قادتها من المسلمين، ورثاء شهدائها وبيان آثارها في ديار المسلمين.       
 .: اذكر مضامين شعر الغزو المغولي3س

   تصوير سقوط المدن. -أج: 
 ساروا قد واألحباب وقوفك فما        أخبار   بغداد عن الدمع لسائل -
 دّيار   والدار الحمى بذاك فما          تفدوا ال الزوراء إلى زائرين يا -
 إقفار   عّفاه قد المعالم به           شرفت   الذي والربع الخالفة تاج -
 آثار   اآلثار على وللدموع          أثرٌ  ربعه في البلى لعطف أضحى -
 ف ّجار   والباغون   بالدينِ  حلّ  ما        تر ى  فأنت   الشكو ى  رّبنا يا إليك   -
 البالدِ  عماد   يا مغانيكِ  فى                عزاكِ  دمشق يا هللا أحسن -
 الفسادِ  ألهل مغنم ا أصبحوا               وناسٍ ( قاسيون  )بـ وبأ نسٍ  -
 واألوالدِ  األموال ونهب لِ               بالقتـ الدهر حوادث طرقتهم -
في - ثانِ  طوارق  بهنَّ  حّفت          وحسنها البروج تلك على له  د   الح 
في -   بالثيرانِ  الغزالن وتبّدل               ولطفه دمشق وادي على له 
 بدخانِ  أبدلت المنازل نور             رأت لّما فؤادها الحريق وشكا -

ما مناسبة قصيدة علي س: 

                      األوتاري؟

ج: سقوط مدينة دمشق على 

 يد القائد المغولي غازان.

ما مضمونها؟  ج: : س

تصوير ما حل بمدينة دمشق 

من قتل النفوس، ونهب 

واسترقاق األوالد، األموال، 

وسبي النساء وقتلهن، 

 وتخريب البالد.
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 تسجيل االنتصارات. -ب 
ر   ه ل ك   -  آمِ  ِفي الك ف  ا الشَّ ِميع  دَّ            ج  ت ج  الم   و اس  د   اإِلس   د ح وِضه   ب ع 
ي ف   و عِ            األ ر   الب ط لِ  الم ظ فَّرِ  ِبالم ِلكِ  - ال مِ  س   ن ه وِضه   ِعن د   اإِلس 
ن ا م ِلكٌ  - اء  مٍ  ج  مٍ  ِبع ز  ز  ن ا                     و ح  ز  ت ز  ِرهِ  ف اع  م  ِبِبيِضه   ِبس   و 
ج ب   - ر   ّللاَّ   أ و  ك  ل ي ن ا ذ اك   ش  اِئم ا               ع  وِضه   و اِجب اتِ  ِمث ل   د   ف ر 
ا ر ع ت   - ِمن ت   الِعد  ذ ت   ول قيت ها       ع روِشها شلَّ  فض  يوِشها فلَّ  فأ خ   ج 
بِ  ر ح ى دارت   - ر  ه م   فغ د ت       عليهم   الزَّبونِ  الح  ؤوس  ريِشها ح طام   ر   ج 
كِتها ب ي ن   ما       مراحلٍ  فسيح   مصرٍ  عن وطويت   -  ع ريِشها وب ي ن   ِبر 
ها العبادِ  على حفظت حتى - وِمها ِمن      بالد  بوِشها ِإلى األقصى ر   أ ح 

 وقع مؤلم في نفوس  له ا جلال  كان سقوطها حدث  ج:    : وضح أثر سقوط مدينة بغداد.4س
 المسلمين جميعهم؛ فنظم شعراؤهم مراثي تشيع األسى في النفوس وتثير شجونها.  

 : كان لمعركة عين جالوت صدى كبير في الشعر العربي زمن الغزو المغولي. وضح ذلك.5س
 ا وأعظم ا، وكان أشد فرح  تأثيره العميق على نفوس المسلمين جميع  كان لهذا الحدث العظيم ج: 
 الشعراء منهم، فتغنوا بهذا النصر المؤزر.ا في نفوس تأثير  
 : اذكر الخصائص الفنية لشعر الجهاد.7س
 ا.ا مباشر  يتصف بالواقعية من خالل وصف أحداث المعارك وصف   -1ج:
 يكثر من استخدام الفنون البديعية كالجناس والطباق. -2   
 المشاعر.يتميز بحرارة العاطفة وتدفق  -3   
 ؟في شعر الجهاد : أين تظهر حرارة العاطفة وتدفق المشاعر8س

 ج: عند الحديث عن سقوط المدن وتصوير المآسي والفرح باالنتصارات.
 المدائح النبوّية:ثانياا: 

 شعر المديح النبوي.أو: اذكر موضوعات  المديح النبوي. (مفهوم)ما : عرف 1س
ل قية  ،مدح النبي محمدفن شعري يعني بج:   ، وزيارتهوإظهار الشوق لرؤيته  ،قيةل  والخ  وتعداد صفاته الخ 
 .اإلشادة بغزواتهو  ،وذكر معجزاته المادية والمعنوية، ماكن المقدسة التي ترتبط بحياتهوزيارة األ    
 ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيّ ج:   .علل ذلك .ا ال رثاءي هذا الفن مديحا مّ سُ  :2س
 ئه التي بعث من أجلها.المسلمين برسالته وسنته ومباد في نفوس   

 شعر من أبيات خمسة احفظ: ملحوظة* 

 .الشعر في المغولي الغزو صدى
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 .وضح نشأة المديح النبوي  :3س
 ج: نشا الحديث النبوي في صدر اإلسالم، واستمر النظم فيه في العصرين: األموي والعباسي.

 وأصبح يشكل ظاهرة تسترعي االنتباه في العصرين: األيوبي  المديح النبويّ  ر شعرتطوّ  :4س
 المسلمين من ويالت ومصائب وأحزان.                   ما تعاقب على  بسبب -1ج:علل ذلك. والمملوكي. 

 .                  والتضرع إليه كي ينجيهم من الكرب الذي وقع عليهم -تعالى -التوجه إل هللا -2         
 ينجيهم من النوائب.ا لهم عند هللا لكي أن يكون شفيع   محمد توسلوا إلى رسوله الكريم -3   
فيه  اجدو و  -1ج:.ذلك علل .في المديح النبوي، وأقبل الناس عليه بشغف ولهفة م: كثر النظ5س
 نشدوه في مجالسهم ومحافلهم وأماكن عبادتهم.أتدارسوه و  -2 حتهم وسعادتهم وراحتهم النفسية.فر 

                                        اذكرها.: نظم عدد من الشعراء دواوين خاصة قصروها على المديح النبوي. 6س
 .:الصرصري ج: معارج األنوار في سيرة النبي المختار

 .عمري : ابن سيد الناس اليبشرى اللبيب بذكرى الحبيب
 .ابن نباتة المصري  :منتخب الهدية في المدائح النبوية

 .سري يالدنر ابن العطا في مدح النبي المختار:فرائد األشعار 
 ابن عربشاه الدمشقي. :الكليم بمدح النبي الكريمشفاء 

  بقصيدته  ،البوصيري الشاعر ج: .المديح النبوي  : اذكر الشاعر األشهر الذي يمثل ظاهرة7س
 المعروفة باسم )الكواكب الدرية في مدح خير البرية(. ،)البردة(

 ؟ما مناسبتهاو  ما مضمون قصيدة البردة؟: 8س
 .والعجم، وحاجة الناس إلى شفاعته فتغنى بصفاته وسيادته وقيادته للعرب ،مدح الرسول مضمونها: ج:
 وتوسل بها ا أصيب بالفالج، ورأى في منامه النبي فأنشده إياها، لمّ  مناسبتها: كتبها البوصيري   
 من مرضه. يقظة، فشفى ال في واستغاث، فألقى عليه النبي بردته، كما ألقاها على كعب بن زهير  

 .مع التعليل ؟لقب محمد بن سليمان التلمساني: ما 9س
 لرقته وطرافة شعره.  : ليعل، والتالشاب الظريفلقبه:  ج:
 :بيت كلّ ( يمّثله) عليه يدلّ  اّلذي المضمون : ما 10س

 :صّلى هللا عليه وسّلم-مدح الّرسول    
ل مِ  أِمن  ت ذ كُّرِ  - ع             ِجيران ِبِذي س  م  ت  د  مِ م ز ج  ل ٍة ِبد  ر ى ِمن  م ق   ا ج 
 ومن عجمِ  رٍب ن والفريقين من ع  ـ          د الكونين والثقليد سيّ محمّ  -

 من أبيات خمسة احفظ: ملحوظة* 

 . النبويّة المدائح شعر



 0797492800لؤي جمال     

17 
 

 لكل هوٍل من األهوال مقتحمِ       هو الحبيب الذي ترجى شفاعته    -
ة - ِميٍس فوق  ساِبح  ر  خ   ي بموٍج من األبطاِل ملتطمِ يرم        ي ج رُّ ب ح 
ت ه   - ا ت ِجمِ إ          وم ن ت ك ن برسوِل هللِا ن صر  د  في آجاِمه   ن ت ل ق ه  األ س 

 وطلب الّشفاعة منه: -صّلى هللا عليه وسّلم-التوّسل بالرسول 
ان  يرضى ل ك الرَّحم ن  منزلة   - ر ف  الخلِق إاّل أشرف      م ا ك   الّرتبِ  ي ا أ ش 
ف اعةٌ       ذ نب و اِفٌر ف ع سى  ِلي ِمن  ذ ن وِبي   -  ت ن جيني ِمن  اللَّه بِ  ِمنك   ش 
ر   - بَّك لي ذ خ  ل ت  ح  ع  ِب ف ك ان لي ناظر            اا ومعتمد  ج   ا ِمن  ن اظر النُّو 
ِجب ت   - ت  آمالي ف ال  ح  ّجه  ت  ِفي الح ج     ِإل ي ك  و   ِب ع ن  ب اِب ج وِدك  ِإنَّ الم و 

 وصف معجزة اإلسراء والمعراج:
بروِت و الب رهاِن    - بحان  ذي الج  لطانِ        س   و الِعزِّ و الم لكوِت و الس 
راِم ِبِه ِإلى - سنانِ       أ سرى ِمن  الب يِت الح    أ قصى الم ساِجِد ل يس  ِبالو 
ر ف م ركٍب  ف ع ال ال - كان  أ ش  ِة الط ي رانِ   ب راق  و  رع   ي طوي الِقفار  ِبس 

 في الكتب الّسماوّية: -صّلى هللا عليه وسّلم-الثناء على الّرسول 
 فحّدثت عنه توارٌة وإنجيل             إذ نطقت     ه األخبار  نبّوت   بّثت   -

   )عبد المّطلب(: -صّلى هللا عليه وسّلم-ذكر فضيلة جّد الّرسول 
 وهو مأكول   والقوم صرعى كعصفٍ    لبٍ من عبد مطّ  ت  ف  رِ فضيلة ع   -

 صّلى هللا عليه وسّلم:-ذكر غزوات اّلرسول 
 األبابيل   والطير   بُّ ه الق  جياد              ويومئٍذ  أعاديه في بدرٍ  ت  ردّ  -
                                                        وتعديل   تجريحٌ  وللشهادةِ             ه  شاهد   العدل   النذير   هو البشير   -
 : ما الخصائص الفنية لشعر المديح النبوي؟11س
 تبرز فيه العاطفة وتدفق المشاعر تجاه الرسول.  -1ج:

 ومعجزاته وطلب شفاعته. هذه العاطفة والمشاعر عند الحديث عن شمائل الرسول تبرز*       
 يتميز بوحدة الموضوع وطول القصيدة.                                                                                    -2   
* ذكر اإلسراء والمعراج، وذكر النبي في الكتب السماوية، تأثرت مضامينه بالقرآن الكريم. -3   

 وذكر الطير األبابيل.
 .لكعب بن زهير ابن الساعاتي مثل معارضة *   ت.يشيع فيه فن المعارضا -4   
                                              قصيدة البردة للبوصيري من أشهر قصائد المدائح النبوية؟ عدّ تُ  : لمَ 13س
 .وتشمل كل موضوعات المديح النبوي بيت ا،  162نها أل -1ج:

: تأثر مضمونه بالقرآن الخصيصة الفّنّية
 الكريم(

)بروز العاطفة،  :الفّنّية خصيصة*ال
صّلى -وتدّفق المشاعر تجاه الّرسول 

 هللا عليه وسّلم(:
 

س: من قائل القصيدة اآلتية؟ ومن 

 عارض فيها؟ قائلها ابن الساعاتي. 

وعارض فيها  ومن عارض فيها؟   

 قصيدة كعب بن زهير.
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 إضافة لقدرة الشاعر وبراعته الشعرية. -2   
  تمتاز قصائد المدائح النبوية بطولها؟  لمَ  :14س

 ها أكثر من موضوع يتناوله الشاعر.في ج: ألن
 قضايا من النثر في العصرين: األيوبي والمملوكي:

 مختلفة في العصرين األيوبي والمملوكي. يةس: اذكر أربعة فنون نثر 
 الرسائل والخطابة وأدب الرحالت والتأليف الموسوعي.ج: 

 :  أدب الرحالت:أوالا
                 .. علل ذلكلى القراءأدب الرحالت من أبرز الفنون األدبية النثرية وأمتعها وأقربها إ عدّ : يُ 1س

 اللتصاق هذا الفن بواقع الناس وحياتهم.                                                                        -1ج: 
 أخرى كالقصص، والمذكرات.متزاجه بفنون ال -2    
؟                                                            الرحالت ى كتابة أدب: من تولّ 2س

 ممن استهوتهم المغامرة والسفر والترحال. ج: رحالة متنوعون في ثقافاتهم وعلومهم،
     البالد التي جابوها.في ما ينقلون من مشاهداتهم في  الرّحالة : علل اختالف اهتمامات3س
 ألنهم متنوعون في ثقافاتهم وعلومهم، فبعضهم نقل عادات من تحدث عنهم، وتقاليدهم   ج:

  وبعضهم اعتنى بنقل جغرافية البالد التي ارتحل إليها ،ولغاتهم وطرق عيشهم وثقافاتهم    
 وآثارها ومناخها وتوزيع سكانها وطبيعتهم ومعالم حضارتها.    
.                                                                ذلك . عللالرحالت ذو قيمة علمية كبيرة : أدب4س

 نه وثائق تاريخية وجغرافية واجتماعية وثقافية يعتمد عليها لمعرفة أحوال البالد المكانية والسكانية.ألج: 
                                             : اذكر أشهر الرحالة في العصرين: األيوبي والمملوك.5س

 وطة.وابن بطّ  ،بيرج: ابن ج  
 ابن جبير: -1

ما مظاهر ثقافته؟                                                      :أو ؟ز ابن جبيرتميّ  : بمَ 1س
 العلوم اللغوية واألدبية.و في علم الحساب برزت ميوله  -2 درس علوم الدين. -1ج:
 .مواهب شعرية ونثرية أظهر -3   
 وما مضمونه؟      ؟)تذكرة باألخبار عن اتفاقات األسفار( : من مؤلف كتاب2س

 .ابن جبير :مؤلفهج: 



 0797492800لؤي جمال     

19 
 

 المدن وصف فيه البيت الحرام والمسجد النبوي، ودمشق والعراق وغيرها من مضمونه:    
 البلدان، ووصف األسواق واألسوار والحصون والمشافي، واألحوال االقتصادية والسياسية و     
 واالجتماعية لساكني البلدان التي مر بها.    

 ابن بّطوطة: -2
 أمير الرحالة المسلمين. ه:ج: لقب ،مع التعليل.: اذكر لقب ابن بطوطة1س

 ا.استغرقت رحلته ما يقارب الثالثين عام  و  ،آسيا وأفريقيا وبعض بلدان قارة أوروبا طاف قارتي ألنه
                          ؟وما مضمونه ؟)تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار(كتاب  : من مؤلف2س
 .ابن بطوطة :مؤلفه ج:

 وصف فيه البلدان التي زارها ومواقعها والمسافات بينها ومظاهر العمران فيها،  مضمونه:    
 طعمة وأنواعها وطريقة صناعتها.وصف األو ، وحكامها وعادات أهلها وألبستهم وألوانها    
 في ما يأتي: : اذكر المناطق التي وصفها ابن بطوطة3س

 .ج: جزيرة سيالن                                يوجد الياقوت في جميع مواضعها......  -أ
 نهر النيل.ج:    ل أنهار األرض عذوبة... وليس في األرض نهر يسمى بحراا غيره.يفضُ  -ب
 ج: دمشق.     .هي خاتمة بالد اإلسالم التي استقريناها، وعروس المدن التي اجتليناها -ج
 ج: المجاعة في مصر.  ودخلت سنة سبع مفترسة أسباب الحياة، وقد يئس الناس.....  -د

 : اذكر الخصائص الفنية ألدب الرحالت. 4س
 يقتبس من اآليات القرآنية أو األحاديث النبوية الشريفة أو األشعار.                                             -1ج:
 يعتني بالوصف وبذكر التفاصيل.                                                                                 -2   
 يميل إلى العبارات القصيرة المتناغمة ذات اإليقاع الموسيقي. -3   
 اذكر ما يناسب األقوال اآلتية من خصائص أدب الرحالت:: 5س

 )وتجّلت في حلل سندسية(،  ،مكان، وظننا أنه قد ُأحيط بنا()وجاءنا الموج من كّل  -أ
 .)ربوة ذات قرار ومعين وماء سلسبيل(، )ودخلت سنة سبع مفترسة أسباب الحياة(    

 االقتباس من اآليات القرآنية.ج:                                                             
 .تالطمه، وصكت اآلذان غماغمه، واستشرى عصوف الريح(فلّما جّن الليل اشتّد ) -ب

 ج: الميل إلى العبارات القصيرة المتناغمة ذات اإليقاع الموسيقي.                           
 اإلفادة واالعتبار في األمور المشاهدة والحوادث المعاينة في مصر(؟: من مؤلف كتاب )6س
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 ج: عبد اللطيف البغدادي.
 الرسائل في العصرين: األيوبي والمملوكي:ثانياا: فن 

 ر فن الرسائل في العصرين: األيوبي والمملوكي.ا: علل ازده1س
  وعلمية.سياسية، واجتماعية،  ج: بسبب عوامل

 .ل في العصرين: األيوبي والمملوكير الرسائاازدهالتي أدت إلى  العوامل السياسية : اذكر2س
 اب الرسائل لتسيير أمورها.                                                                                    اقتضت الحاجة إلى كتّ دواوين الدولة التي كثرة  -1ج:
 السالطين واألمراء والجند من سلم وحربحاجة الحياة السياسية الرسمية التي عاشها  -2

 إلى استخدام الرسائل.    
 في العصرين: األيوبي والمملوكي.السياسية الرسمية الرسائل  مضامين: اذكر 3س
 إصدار أوامر التعيين أو العزل. -1ج:
 توطيد العالقات مع البلدان األخرى. -2   
 تحسين السياسة الخارجية. -3   
 .ل في العصرين: األيوبي والمملوكير الرسائاازدهالتي أدت إلى ية : اذكر العوامل االجتماع4س
                                        قاربت منزلة الوزراء وكبار القضاة.                                                                                             إذاب الرسائل عند السالطين والملوك، تّ منزلة ك   علو -1ج:
 .والمواساة والشكر التهنئة والمدح والتعزيةكتواصل االجتماعي، للاتخاذ الرسائل وسيلة  -2

 .ل في العصرين: األيوبي والمملوكير الرسائاازدهالتي أدت إلى ية : اذكر العوامل العلم5س
 ديوان اإلنشاء، والشروط التي وضعها على من يريد أن يتخذ الكتابة صنعة له. -1ج:
 في فنون النثر المختلفة ومنها الرسائل. اب في إظهار ثقافتهم وبراعتهم في الكتابةرغبة الكتّ  -2  

 : عرف ديوان اإلنشاء.6س
 ج: أحد أهم مكونات الجهاز اإلداري في الدولة، يهتّم بتنظيم العالقات الخارجية للدولة، وكانت   

 تحرر فيه الكتب التي يرسلها السلطان إلى الملوك واألمراء.    
 .األيوبي والمملوكيالعصرين: اب الرسائل في : اذكر أشهر كتّ 7س

 عالء الدين بن غانم. ،حيي الدين بن عبد الظاهرم ،العماد األصفهاني ،الفاضلالقاضي ج: 
 ؟)خريدة القصر وجريدة العصر في ذكر شعراء العصر(صاحب كتاب  : من8س
 العماد األصفهاني. ج:
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 القاضي الفاضل:: 1
 البيساني.: اذكر األلقاب التي أطلقت على عبد الرحيم بن علي 1س
 مجير الدين، القاضي الفاضل.محيي الدين،  ج:
 .. علل ذلكعلى طريقته في الكتابة القاضي الفاضل ار كتاب الرسائل في عصر: س2س

 اب تّ اب هذا الفن؛ فكانت رسائله وطريقته في الكتابة نهج الهداية لك  ه أحد أهم أعمدة كتّ ألنج: 
 ومحفزة لهم على اإلبداع. عصره    
 : اآلتية، ومن كتبها، وعلى لسان من، وإلى من وجهت، ومناسبتها الرسالةبّين نوع : 3س

 ....(واعتصم بمنعتها كل قريبيد )ولما لم يبَق إال القدس، وقد اجتمع إليها كل شريد منهم وطر 
 لخليفة موجهة إلى ا، لسان صالح الدين األيوبي ، علىالقاضي الفاضل ،ديوانية ج: رسالة

 في فتح بيت المقدس.العباسي الناصر لدين هللا،     
 محيي الدين بن عبد الظاهر:: 2

 وض الزاهر في سيرة الملك الظاهر()الر الكتابين اآلتيين:  مؤلف : اذكر1س
 .ج: محيي الدين بن عبد الظاهر  و)تشريف األيام والعصور في سيرة الملك المنصور(.       

)وصاروا مع عدم ذكر هللا بأفواههم بّين من كتب الرسالة اآلتية، ومناسبتها، ومضمونها: : 2س
 (...ا وعلى  جنوبهم، فكم من شجاع ألصق ظهره إلى ظهر صاحبها وقعودا لون قياما توقلوبهم، يقا

 قيف في لبنان،لشّ حصن از لط  ر ق  كتبها في فتح المظفّ ، ج: محيي الدين بن عبد الظاهر
 لتأكيد قيمة النصر الذي أحرزه المسلمون. ؛قوة جيش العدو بالبسالةيصف فيها 

 .العصرين: األيوبي والمملوكيفي  : اذكر الخصائص الفنية للرسائل3س
 ا. تاريخي  ألحداث العصر، فتعد سجال   تخرّ أ -2   بالقرآن الكريم. تتأثر  -1:ج

 رسالة القاضي الفاضل  تمتاز ا -4المحسنات البديعية، كالجناس والطباق.فيها  تكثر  -3   
 إلى استخدام األلفاظ السهلة. تابن عبد الظاهر فقد مالرسالة أما  ،بغرابة بعض األلفاظ       

 الخطابة في العصرين: األيوبي والمملوكي: ثالثاا:
 فن الخطابة في العصرين: األيوبي والمملوكي من أهم الفنون األدبية. علل ذلك.  عدّ : يُ 1س
 بين أهمية الخطابة في العصرين: األيوبي والمملوكي. :أو

 في الدفاع عن القيم الفاضلة، وإقناع الجماهير بآراء وأفكار سياسية. تأسهم ج: ألن الخطابة
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علل ازدهار الخطب  :أو ا.وازدهاره الخطابةفي تنشيط  التي أسهمت : اذكر بعض العوامل2س
 .األيوبي والمملوكي :السياسية والدينية في العصرين

 تقريب السالطين للخطباء ورفع منزلتهم. -2ط.ب  نشاط حركة بناء المساجد والزوايا والرُّ  -1ج:
 .والظروف السياسية والعسكرية ، كالغزو الصليبي والغزو المغوليتوافر دواعي الخطابة ومحفزاتها -3

 ج: مالجئ الفقراء من الصوفية.     ط.بُ الرُّ  : عرف3س
 الدينية.الخطابة و  ،السياسية الخطابة ج:  نوعي الخطابة. اذكر: 4س
 ؟األيوبي والمملوكي :أشهر خطباء العصرينو  ،أول من خطب بالمسجد األقصى َمن: 5س

 ج: محيي الدين ابن الزكي.
 علل ذلك. البن الزكي منزلة رفيعة عند السلطان صالح الدين األيوبي. كان: 6س

 حسن اإلنشاء.نه فقيه خطيب أديب، ج: أل
 )أيها الناس أبشروا برضوان ومتى قيلت:  ،مناسباتهاو  ،قائلهاو  الخطبة اآلتية، نوع بّين: 7س

 (....هللا الذي هو الغاية القصوى، والدرجة العليا؛ لما يسره هللا على أيديكم من استرداد
 .األقصى بعد تحريرفي الجمعة األولى فتح بيت المقدس،  ،محيي الدين ابن الزكيج: خطبة دينية، 

 للخطبة الدينية؟ ما الخصائص الفنية :أو ؟زكيابن ال: ما الخصائص الفنية ألسلوب 8س
 ل بالقرآن الكريم.طفة الدينية فيها خاصة عند التمثّ تبرز العا -1ج:
 في اختيار األلفاظ الواضحة ذات المعاني السهلة. تتأنق -2  
 س.االبديعية كالسجع والجنتوظف الصور البيانية والمحسنات  -3  

 .في الخطبة : بين أثر توظيف الصور البيانية والمحسنات البديعية9س
 ا.ا موسيقي  ضفي على الخطبة جرس  ج: ي  

 من الخصائص الفنية للخطبة:الجمل اآلتية ما يناسب  اذكر: 10س
 :(الحمد هلل الذي يرحم العيون إذا دمعت، والقلوب إذا خشعت) -1

 تأنق في اختيار األلفاظ الواضحة ذات المعاني السهلة.ج: ال                                 
 :)إذا وِسعت وَسعت إلى طاعته( ،(امتنعتإذا األبواب انقطعت، )إذا األسباب  -2

 ف الصور البيانية والمحسنات البديعية كالسجع والجنس.يتوظ ج:                           
 ا(:ا أو كرها طوعا  )ائتيا-3

 ل بالقرآن الكريم.طفة الدينية فيها خاصة عند التمثالعا بروز ج:                             
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 التأليف الموسوعي في العصرين: األيوبي والمملوكي:رابعاا: 
 : عرف الموسوعة.1س

 ج: كتاب يجمع معلومات شتى من العلوم والمعارف في مختلف ميادين المعرفة، أو ميدان منها، 
 ا.ا هجائي  مرتبة ترتيب      
 مع ذكر مثال. ،: اذكر بداية التأليف الموسوعي2س

 ( للجاحظ، )الحيوانهجري، مثل كتاب الج: ظهر في العصر العباسي في القرن الثالث 
 ألبي الفرج األصفهاني.)األغاني( كتاب و     
 العصرين: األيوبي العوامل التي كان لها تأثير في نشاط التأليف الموسوعي في اذكر : 3س

 سوعات.ن دور كل منها في ازدهار المو ، وبيّ والمملوكي       
 ا:مالغزو الصليبي والغزو المغولي، وكان أثره -1ج:

 اإلسالمية في العراق والشام. ةن تدمير ثقافي وفكري لمقدرات األمأ( ما أحدثاه م
 واالخطى وألف واحثف ؛على حضارتها وتاريخها وتراثها األمة علماءب( وهذا ألهب غيرة 

 سر.الموسوعات لتعويض ما خ      
 ديوان اإلنشاء، وكان أثره: -2

 ما يتطلبه من موسوعية المعرفة لدى كل من يعمل فيه.بسبب أ( 
 يكونوا على دراية بالعلوم الشرعية والتاريخ واألدب.ب( وجب على العاملين فيه أن 

 انتشار المكتبات الضخمة، وكان أثرها: -3
 وقفت لخدمة طلبة العلم.أ( أ  

 ب( حوت نفائس الكتب والمخطوطات.
 أتاح المجال لتنوع المعارف وكثرتها، ومن ثم التأليف الموسوعي. وهذاج( 

 .ار أخرى، وكان أثرهمن أقطاستقطاب مصر والشام للعلماء المهاجرين  -4
 ابن خلدون مؤسس علم االجتماع، وابن بيطار المالكي أشهر علماء العرب في الصيدلة. حضور أ(

 ب( كان لهذا التمازج كبير األثر في قيام نهضة علمية وأدبية متميزة في مصر والشام.
 ذلك. علل فيه.ا ابا تّ أو كُ اإلنشاء ن ااب الموسوعات كانوا رؤساء لديو : أشهر كتّ 4س

 ج: ألنه وجب على العاملين فيه أن يكونوا على دراية بالعلوم الشرعية والتاريخ واألدب.
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 ونوعها. ،: اذكر أشهر الموسوعات في العصرين: األيوبي والمملوكي، ومؤلف كل موسوعة5س
 نوعها مؤلفها اسم الموسوعة
 صالح الدين الوافي بالوفيات

 الصفدي
 ا.يقع في نحو ثالثين مجلد  من أوسع كتب التراجم هو 

 
 رر الخصائص غ  

 رر الواضحة وع  
 النقائص الفاضحة

 جمال الدين
 وطواطال

 يقع في ستة عشر بابا،من موسوعات األدب كتاب هو 
 نها مختارات من ضمّ  ،ستة فصول منها يشتمل كل باب

 .الشعروالنثر
 نهاية األرب في

 فنون األدب 
 شهاب الدين

 النويري 
 خمسة أقسام:هي موسوعة تقع في ثالثين مجلدا قسمت 

 والمعالم السفلية، واإلنسان واآلثار العلوية، واألرض السماء
 بدء  من خوالحيوان الصامت والنبات، والتاري وما يتعلق به،

 الخليقة إلى عصره.
 مسالك األبصار 

 في ممالك األمصار
 ابن فضل هللا 

 العمري 
 حافلة بالفوائد ،اأكثر من عشرين جزء   هو كتاب يقع في

 .القيمة والمعلومات الواسعة في التراجم والتاريخ والجغرافية
 ا في تراجم الرجالهو كتاب ضخم يقع في ثالثين مجلد   لذهبيا سير أعالم النبالء

 واألعالم.
 صبح األعشى في

 اإلنشا صناعة
 

 العباس أبو
 القلقشندي

 وعشر مقاالت في فضلهو كتاب ضخم يحتوي مقدمة 
 اب، والتعريف بديوان اإلنشاء وقوانينه،تّ الكتابة وصفات الك  

 وتطوراتها، وأنواع المناصب من رجال وتاريخ الكتابة
 وغير ذلك. ...السيف والقلم

 بدر الدين نسيم الصبا
 الحلبي

  في وصف الطبيعةهو كتاب يقع في نحو ثالثين فصال  
 واألدب وغيرها. واألخالق

 يف باألشخاص من علماء وأدباء وذكر سيرهم. التراجم: هي التعر * 
 انتهت بحمد هللا تعالى
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ْدْ يْ فْ مْ الْ ْْرْ صْ تْ خْ مْ الْ 
ْيْ فْ 

ْاْل  د ب ي ْ  ْال ع ر ب يَّة ْو النَّق د  ْال ب  َل  غ ة 
ْاْل  وَّلْ ْْ/(صْ صْ خْ تَّالْ)ْةْ يَّب ْرْ عْ الْ ْْةْ غْ اللْ  ْال ف ص ل 
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 والنقد األدبيالبالغة العربية 
 الوحدة األولى: علم المعاني

 :: مفهوم علم المعانيأّوالا 
                                                                                  :عرف علم المعاني: 1س

 ربي اّلتي بها ي طاِبق م قتضى الحال.عهو علٌم ت عر ف به أحوال  اللفظ الج: 
 اللفظ المفرد.في الجملة وليس يبحث في  ج:   ؟نياالذي يبحث فيه علم المع األساس: ما 2س
                                                                           ذكر أبواب علم المعاني:: ا3س

ك ر، واإليجاز واإلطناب، والف  ح  الخبر واإلنشاء، والّتقديم والّتأخير، والج:  صل.ذ ف والذِّ  صل والو 
                                                                              ن فائدة علم المعاني:بيّ : 4س

اج:  ه بعض  ل بعض   بموافقته لمراد  ،الوقوف  على األسرار اّلتي يرتقي بها شأن الكالم وي فض 
  .أصولها وأعرافهاب، ومراعاته لقواعد الّلغة و المتكّلم وحال المخاط      
  .ثقافته، ومكانته االجتماعية، وبيئته التي يعيش فيهاج:   ما المقصود بحال المخاطب؟: 5س
ْنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأْن َيْأُتوا ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن اَل َيْأُتوَن  قال تعالى:: 6س                     )ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اإلِْ

(                                                   88. ) اإلسراء َوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهيراا(ِبِمْثِلِه 
َمَواِت َواأْلَْرِض وقال تعالى: ) ْنِس ِإِن اْسَتَطْعُتْم َأْن َتْنُفُذوا ِمْن َأْقَطاِر السه   َيا َمْعَشَر اْلِجنِّ َواإلِْ
(                                                                     33. )الرحمن (وَن ِإاله ِبُسْلَطانٍ َفاْنُفُذوا اَل َتْنُفذُ 

                                                                            .الثانيةاآلية عنها في  هاتأخر و  ،تقّدم كلمة "اإلنس" على كلمة "الِجّن" في اآلية األولىعّلل  -
يتناول موضوع البالغة وصوغ الكالم، ألن سياق اآلية  ؛تقدمت كلمة "اإلنس" في اآلية األولى -ج

أما سياق اآلية الثانية فيتناول موضوع النَّفاذ من أقطار  والبشر معنيون بذلك أكثر من الجن،
 والِجنُّ أقدر  على ذلك؛ فتقّدمت كلمة "الِجّن".واألرض، ات السمو 

".: 7س راا: "الحياة كلُّها تعب   لكّن الَمَعرّي الذي ُعرف بتشاؤمه يقول:     /قد يقول أحُدنا متذمِّ
 َتَعب  كلُّها الحياُة فما َأْعـــــ          َجُب  إاّل ِمن راِغٍب في ازديادِ 

" على نْفس الشاعر؟ما داللة تقديم الخبر " - داللة ذلك النظرة التشاؤمية لدى المعري،  -جتعب 
ر الح  ما فيها من راحة وسرور. ياة على الشقاء والتعب متناسي ا فقد ق ص 

النظم عند الجرجاني: إن نظم الكالم وترتيبه بحسب مراد المتكلم والمعنى الذي يريد إيصاله  -
 واعد اللغة األلفاظ وأصولها وأعرافها.إلى المخاطب، مع مراعاة حال المخاطب وق
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 الخبر: ثانياا: 
 :مفهوم الَخَبر -1

دقهو كل كالم أو قول يحتمل  ج:  :الَخَبر : عّرف1س م الصِّ دق أو ع د   .الصِّ
                                                                    ؟متى يكون الخبر صادقاا أو غير صادق: 2س

 كان مطابق ا للواقع كان صادق ا، وإن كان غير  مطابق للواقع كان غير  صادق.إّن ج: 
   ؟                                                                                                    اب األردنيين" جملة خبريةجملة: "حضر والدي أمسية شعرية في رابطة الكتّ  عدّ ذا تُ مال: 3س

 .الحتمال مطابقة مضمونها الواقع أو مخالفتهج: 
 الجملة الفعلية والجملة االسمية: -2

 : ماذا يفيد كل من الجملة الفعلية، والجملة االسمية؟1س
 الحصة. يشارك الطلبة اآلن في مثل:. تفيد التجدد والحدوث في زمن معينج أ: الجملة الفعلية 

  .تأتي على قدر الكرام المكارم مثل:. واالستمرارتفيد التجدد الجملة الفعلية  أو ب:
 اإلسالم ديننا الحنيف. :مثل .الثبوت من غير ارتباط بزمن معينتفيد الجملة االسمية ج: 
 ميز الجملة التي أفادت التجدد من الجملة التي أفادت الثبوت في كل مما يأتي: :2س

 الحفاظ على البيئة مسؤولية كل فرد. -أ
 ا.ا متميز  األعوام القليلة الماضية حضور   فيحققت المرأة األردنية  -ب
 مكانة المرء بحسن أخالقه. -ج
 يتحقق النجاح بالعزيمة واإلصرار. -د

 ار من كل عام.حتفل بعيد االستقالل في الخامس والعشرين من أيّ ن -ه
 َأضُرب الخبر: -3
 من أشهرها:  ،المؤكدات كثيرة -
تفيد )التي  ، والقسم، وقد(الثقيلة والخفيفة) تداء، والالم المزحلقة، ونونا التوكيدوالم االب ،وأنّ  إنّ 

 .(باء الجر في خبر "ليس" ،ما)زائدة ال، واألحرف (أما، أال)التنبيه  ا، وحرف(التحقيق
 هي: و أضرب الخبر ثالثة،  -
 خالي الذهن. لقى علىا من أدوات التوكيد، وي  أن يأتي الخبر خالي   االبتدائي:الضرب  -1
 .ا بأداة توكيد واحدة، ويلقى على المتردد أو الشاكّ أن يأتي الخبر مؤكد   الطلبي:الضرب  -2
 ر.نكِ ا بأداتي توكيد أو أكثر، ويلقى على الم  أن يأتي الخبر مؤكد  اإلنكاري: الضرب  -3
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 حدد ضرب الخبر في كل مما يأتي:: 1س
قُّ ِإنَّ ه ذ ا ل ه و  قال تعالى: ) -أ ص  ال ح                                                                                              (.ال ق ص 

  ."ها لتعدل ثلث القرآنإنّ ، والذي نفسي بيده" قال صلى هللا عليه وسلم في فضل سورة اإلخالص: -ب
 )وأّن هللا ليس بظاّلم للعبيد(.قال تعالى:  -.             داألردن وطن حرية وإبداع -ج
                                                                                     الشعر وجدان   قال عبد الرحمن شكري: أال يا طائر الفردو   س إنّ  -ه
                    نا والروح والبدن  فأنت خافق     ها الوطن  على هواك اجتمعنا أيّ  :قال حيدر محمود -و
 إذا ما أتقنت  عملك أحببته.                                                                          -ح            ك صحيح الجسم.مريض: إنّ لطبيب لالل اق -ز
    الرسم التشكيلي وسيلة إبداع وابتكار. فنّ  أال إنّ  -ط
       أضرار التدخين. مذيع: حلقة اليوم عنالل اق -ي
                                                زاد عدد الجامعات األردنية في المدة األخيرة على نحو واضح. -ك
  منيفِ  من قصرٍ  إليّ  قالت ميسون بنت بحدل: لبيت تخفق األرواح فيه   أحبّ  -ل

يلزم  ا ماجريا ا، مُ ومرة إنكاريا  ،امرة طلبيا  (االمتحان سهل) اجعل الخبر االبتدائي في جملة: 2س
  تغيير: من
ومجيء  ،ان سبب مجيء الخبر األول المخطوط تحته طلبيا اقرأ اآليات الكريمة اآلتية, وبيّ  :3س

 ا:إنكاريا  ابتدائياا، ومجيء الخبر الثالث الثانيالخبر 
ل ون  )قال تعالى: ) - س  اء ه ا ال م ر  ي ِة ِإذ  ج  اب  ال ق ر  ح  م  م ث ال  أ ص  ِرب  ل ه  ل ن ا ِإل ي ِهم  اث ن ي ِن 13و اض  س  ( ِإذ  أ ر 

ن ا ِبث اِلٍث ف ق ال وا  ز  ل ون  ف ك ذَّب وه م ا ف ع زَّ س  م ا أ  14) ِإنَّا ِإل ي ك م  م ر  ٌر ِمث ل ن ا و  م ن  ( ق ال وا م ا أ ن ت م  ِإالَّ ب ش  ن ز ل  الرَّح 
ٍء  ي  ِذب ون  ِمن  ش  ل م  15) ِإن  أ ن ت م  ِإالَّ ت ك  بُّن ا ي ع  ل ون  ( ق ال وا ر  س   ((16) ِإنَّا ِإل ي ك م  ل م ر 

                                      من أضرب الخبر: ابضرب مناسب له ةاآلتي جملةعبر عن مضمون ال: 4س
                                              من حصوله على فرصة عمل. ابعث األمل في نفس شاب يئس

                         " ثم أجب عما يليه:االبتهاج بالحياة" بعنوان ،اآلتي للكاتب أحمد أمين اقرأ النّص : 5س
فالذوق السليم قادر على  ؛أن يكون لإلنسان ذوق سليم مهذب"إّن أهّم سبب في االبتهاج بالحياة 

الذوق السليم في البيت ليأبى  إنّ . دخل السرور على نفس صاحبههللا، إّنه يوفاستجالب القلوب، 
               العقل". ا في السعادة من رقيّ الذوق أكثر أثر   قيّ ر   إنّ و يتطلب النظام وحسن الترتيب، و  النزاع،

                          واإلنكاري. خبر االبتدائي، والطلبي،ال :على كل من ينمثال استخرج من النّص  -أ
 على استجالب القلوب" التجدد أم الثبوت؟ وضح إجابتك. الذوق السليم قادرف" تفيد جملة:هل  -ب
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  :ا: اإلنشاءثالثا 
مضمونه الصدق أو عدمه.  يحتمل ال الذي الكالم هو اإلنشاء -ج : تعريفه:مفهوم اإلنشاء -1

 والتعجب، والقسم. والّتمني، بأساليب متعددة أشهرها: األمر، والنهي، واالستفهام، والنداء،ويكون 
                                                                    س: صنف الجمل اآلتية إلى خبر وإنشاء.

                                                                  هل قرأت رواية "العتبات" لمفلح العدوان؟ -أ
                                                                          كما تتعلم حسن الحديث. حسن االستماع م  تعلّ  -ب
                                                                                                                          عا!وما أحسن المصطاف والمتربّ  -ج
:  ال ت كونوا ِإمَّع ة  " قال صلى هللا عليه وسلم: -د ّناتقولون  س  ن  الّناس  أ ح  نا،  ،ِإن  أحس  وإن ظ ل موا ظ لم 

كمولِكن   نوا أ نف س                                                                                             ".وطِّ
ق              أنا ه نا وطن  النُّجومِ  -ه دِّ ك ر   ح                                                           ؟م ن  أ نا  أ ت ذ 
قَّ طريق ك  بابتسامتك   -و قَّها بسيفِ  خيٌر لك  ش  .من أن  ت ش                                                         ك 
،  -ز م  يافين ع  م              ِرمال  الف  ن ت  ل ه  ر  و  نحن  أبناء  اّلذين  ان ح  خ  نى ل ه م  الصَّ                         ان ح 
ر   -ح ع  ال  ي ظلِّل ها       و  يا أيُّها الشِّ ب ا  كن  أ ماناك ن  ن خ                                            في ل ياليها  و ح 
ر   –ط ع  ديِد  ال ي حيط  الشِّ ٍم ش  ل ٍق زاٍك وِمن ع ز                                               في ما فيك  ِمن       خ 
                                                                  ما أجمل صور التكافل في وطني!  -ي
                                                                        على نظافة بيئتي. ألحافظنّ  ،وهللا -ك
 أال ليت الشباب يعود يوم ا. -ل
 :ِقسما اإلنشاء -2
 ا، وغير طلبي.يقسم اإلنشاء قسمين: طلبيا  -
  ا غير حاصل وقت الطلب.هو الذي يستدعي مطلوب   ، تعريفه:اإلنشاء الطلبي -أ

 مثل: األمر، والنهي، واالستفهام، والنداء، والتمني. لإلنشاء الطلبي عدة أساليب، منها:* 
 ."التزموا خطة اللعب التي وضعتها لكم" :ققال المدرب لالعبي الفري -
 ؟كم ثمن هذا الكتاب :سألنا بائع الكتب -
  ال يستدعي مطلوب ا. الذي هو تعريفه: ،اإلنشاء غير الطلبي –ب
مثل:                                                                        القسم، والتعجب. ومن أساليبه:* 
 ، ألصليّن الفجر حاضر ا. ورّب الكعبة -      بى!الرُّ  ما أطيب  بنفسي تلك األرض  -
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ا أسلوب ممّ  تحته خط في كلّ  الطلبي في ماز اإلنشاء الطلبي من غير ميّ  :1س ا يأتي، محددا
                                                                                                                                                                اإلنشاء.

ة  أ ِقِم  ي ا ب ن يَّ ) :قال تعالى -أ ال  وفِ  الصَّ ر  اب ك   و ان ه  ع ِن ال م ن ك رِ  و أ م ر  ِبال م ع  ل ى م ا أ ص  ِبر  ع  ِإنَّ ذ ِلك  ِمن   و اص 
ِم األ  م ورِ  دَّك  ِللنَّاسِ  (17)ع ز  ر  خ  عِّ ا و ال  ت ص  ِض م ر ح  ِش ِفي األ  ر  ت اٍل ف خ ورٍ  و ال  ت م   (.(18)ِإنَّ ّللاَّ  ال  ي ِحبُّ ك لَّ م خ 

ه رِ  -ب لُّ ِبنٍت       أ ِبن ت  الدَّ  ؟فكيف  وصل ِت أ نِت ِمن  الّزحاِم ِعندي ك 
ر ا  -جـ د  ت م  ِب الم ج  س  ِبرا ال ت ح  د  حّتى ت لع ق  الصَّ  أ نت  آِكل ه     لن ت بل غ  الم ج 
! -د ر  ع  ك  الشِّ ع  إنشاد   ما أبد 
راكِ  يا جارة  الوادي  -هـ ِبه  األ حالم  ِمن  ِذك  ني    ما ي ش   ط ِرب ت  وعاد 
با -و ذا حّتى وال م ر ح  لَّبا       ؟أ هك  لب ِك الق  كو ق   هلِل أ ش 
 ، ال يقاس عقل الفتى بعمره.لعمرك -ز

 من إنشائك مثاالا على كل من: هاتِ : 2س
 .اإلنشاء الطلبّي )االستفهام( -أ

 .ب(اإلنشاء غير الطلبّي )التعجّ  -ب
م( غير اإلنشاء -جـ  .الطلبّي )القس 
 .اإلنشاء الطلبّي )األمر( -د
 األمر *

 هو طلب حصول الفعل على وجه اإللزام واالستعالء. :األمُر )األمر الحقيقّي(: عرف 1س
ٍة( اتَّق واا أ يُّها النَّاس  يل تعالى: )اق -مثل أ ٍس و اِحد  ل ق ك م  ِمن  ن ف  بَّك م  الَِّذي خ    ( 1 )النساء  .ر 

،رتِّب  بِنها: قالت أ م  ال -ب  ك  ها أغراض  ع   في مكانها. وض 
 الف روق  الفردّية  بين الّطلبة.راع وا  قال المدير للمعلِّمين: -ج
 هي:و لألمر عّدة صيٍغ،  -
دوا، ى هللا عليه وسلم:لّ قال ص ،فعل األمر -1  ." اعباد  هللا إخوان  كونوا و  "ال تباغ ضوا وال ت حاس 
  :ل قائد فريق الكّشافة للم شاِركين في المخّيم الكشفيّ قا، المضارع المقرون بـالم األمر -2

 مثاال  أ على ي حت ذيه الّناس  في األخالق الحميدة. ِلن ك ن       
ف  حديقة  المنزل. هّيا ل أحدهم م خاطب ا أخاه الصغير:قا، اسم فعل األمر -3  ننظِّ
ي ِن تعالى: ) قال، فعل األمرالمصدر الّنائب عن  -4 ِبال و اِلد  وا ِإالَّ ِإيَّاه  و  ب د  بُّك  أ الَّ ت ع  ى ر  ق ض  ان او  س    (.ِإح 
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                                               عّبر عن كلِّ موقف في ما يأتي بجملة فيها أمر  حقيقّي: : 2س
ه بالقيام بواجباتهم تجاه  -أ                                                                                             الوطن.قائد ي أمر  جنود 

 أ ّم ت أمر  أبناءها بما فيه خيرهم. -ب
 إذا لم يكن في األمر إلزام  واستعالء كان أمراا بالغي ا، يخرج عن معناه الحقيقّي إلى معاٍن أخرى.* 
                                                                        تي يخرج إليها األمر: المعاني البالغّية الّ  -
مثل:                                                                    إلى األعلى. قلّ من األ ألنه: الّدعاء -1

رِّف  الق لوبِ  قال ".صلى هللا عليه وسلم: "الّلهمَّ، م ص  رِّف  قلوب نا على طاعِتك                                       ، ص 
ه إلى غير العاقل.م   ألنه :يالّتمنّ  -2  مثل:                                                                     وجَّ

ب ٍح وما اإِلصباح  منأ      ثِل ال أيُّها الّليل  الّطويل  أال ان جِل     ِبص                                           ك  بأم 
 مثل:                                تضّمن معنى الّنصيحة والموعظة من غير إلزام.ألنه ي :الّنصح واإلرشاد -3

                                       الم شوراِت  يوم ا وإن  كنت  من  أهلِ     نائبٌة   شاِور  ِسواك  إذا نابت ك        
ِزِه وعدم قدرته. ألنه: الّتعجيز -4 د به إظهار  ع ج   مثل:      أمر ال يقوى المخاطب على ِفعله، وي قص 

ور ٍة ِمن  ِمث ِلهِ قال تعالى: )      ب ِدن ا ف أ ت وا ِبس  ل ى ع  ل ن ا ع  ي ٍب ِممَّا ن زَّ ن ت م  ِفي ر    (   23رة )البق(.  و ِإن  ك 
ر ا ومنزلة.االمخاط ب والقائل متساوي ألن :االلتماس -5  مثل:                                                                                 ِن ق د 

ني في إزالِة هذه الثُّلوج من  أحدهم م خاطب ا جار ه وقد رأى الثُّلوج أمام مسكنيهما: قال       الم م ّر.ساِعد 
                            :ييز األمر الحقيقّي من األمر اّلذي خرج إلى معناى بالغي في كل مما يأتمّ : 3س

لِّم وا قال تعالى: ) -أ س  ل ي ِه و  لُّوا ع  ا الَِّذين  آم ن وا ص  ل ى النَِّبيِّ ي ا أ يُّه  لُّون  ع  ِئك ت ه  ي ص  م ال  ِإنَّ ّللاَّ  و 
ِليم ا با -.  ب(ت س  ع  ر  ك لَّ ما ص  ِمر ه        فاط ر ح  أذاك  وي سِّ                                          األ مر  أ ي سر  ِمّما أنت  م ض 

لمي يا دار  ع بلة  بالِجواِء ت كلّ  -جـ بلة  واس  ا دار  ع                                      مي     وِعمي صباح 
     موظَّفيه: اكتب  لي تقري را عن إنجازات الّشهِر الحالّي في الشّركة. قال مدير ألحد -د
، ول تستِفد  من كّل ثانية فيه. -هـ م  وقتك                                                                            قال معّلم ألحد طلبته: ِلت ن ظِّ
                                 التِزِم المخطَّط في تنفيذ المشروع.قال صاحب المشروع للمهندس المنفِّذ:  -و
.ب  قال أحدهم مخاط -ز : هاِت لي إنسان ا كامال                                                ا آخر ي عيب الناس 
ن -ح ب ر ا على و عِد الزَّماِن وإن  ل وى          فعساه  ي صِبح  تاِئب ا مّما ج   ى.ص 
، اغفر لي ولوالدّي وللمسلمين والمسلمات. -ط  ربِّ
 أعطني يا صديقي، ملّخص ماّدة تاريخ األردّن. -ي
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  بين المعنى البالغي الذي خرج إليه األمر في كل مما يأتي: :4س
ياجيِر آجاِل  -أ ب  غ وري في د  ه  مدي     ويا ش  فِّي ع ن م داِرِك واخ  م س  ك   ف يا ش 

 عليه السالم: -لسان نوح قال تعالى على  -ب
ِمن اتِ )     ِمِنين  و ال م ؤ  ِلل م ؤ  ِمن ا و  ل  ب ي ِتي  م ؤ  خ  ِلم ن  د  يَّ و  ِلو اِلد  ِفر  ِلي و   (28نوح ) .(ر بِّ اغ 

كيم ا وال ت وِصِه  -جـ  إذا كن ت  في حاجٍة م رسال        ف أرِسل  ح 
ا مات  ه ز   -د واد  ي ن  أو ب خيال  م خلَّدا    ال  ل علَّني  أ ريني ج   أ رى ما ت ر 
آمي  -هـ هالة       هذا ِعراقي  وذاك  ش  ع وا م قال  القاِئلين  ج   ف د 

الِم       وت دار كوا ِبأبي وأ ّمي أنتم        واِجِح األ ح   أ ر حام ك م  ِبر 
 وضح ما يأتي: : 5س

" في قول الّشاعر أبي الف ت ح ا -أ تّي إلى الّنصح واإلرشاد: خروج األمر "أ حِسن   لب س 
ِسن  ِإلى الّناِس ت ست عِبد  قلوب ه م           ف طال ما است       ب د  اإلنسان  ِإحسان  عأ ح 
رائّي إلى معنى الّتعجيز:  ""اّتِخذ   خروج األمر -ب  في قول الطُّغ 
المة ي ث ني ه مَّ صاحِبِه         عِن الم عالي وي غ ري ا   ِل ح بُّ السَّ  لم ر ء  بالك س 
ت  إليِه فاّتِخذ  ن ف ق ا     نح  وِّ فاعت ِزِل  في        فإن  ج  لَّم ا في الج   األ رِض أو س 

لِّياني" إلى معنى االلتماس في قول البارودّي: -جـ  خروج األمر "خ 
باِب       د  الشَّ لَّياني وما بي        أ و أ عيدا ِإليَّ ع ه  ليل يَّ خ   يا خ 

فِّقي، است ب ِشري" إلى الّتمّني في قول عبد المنعم الرفاعّي مخاطب ا خ -د روج األمر "ت خ طَّري، ص 
 مدينة عّمان:

با      ب ِح ِمنِك الِفتن ة  الع ج  في على الصُّ ِرٌح        ي ض   ت خ طَّري ف صباِك الغ ضُّ م ن س 
ا        ا واستب ِشري ف ر ح  فِّقي م ر ح  ل با       وص   فك م ِمن  الح بِّ ما ل ّبى وما غ 

" في القول اآلتي إلى الّدعاء: -هـ ر  . خروج األمر "ي سِّ ر  ر  وال ت ع سِّ  ربِّ ي سِّ
 االستفهام * 
.هاالستفهام )االستفهام الحقيقي(: : عرف 1س  و طلب العلم بشيٍء لم يكن معلوم ا من قبل 

                                                                                         الوطنّية؟أين تقع  دائرة المكتبة مثل: 
راد باالستفهام غير المعنى الحقيقي له، فال يقصد السائل طلب العلم بما يجهله، فيخرج قد يُ  -

 وهي: عليها من السياق. ستدلّ االستفهام بذلك إلى معاٍن بالغية يُ 



 0797492800لؤي جمال     

33 
 

 مثل: يمكن إحالل أداة نفي محلها.و للّنفي، جاءت أداة االستفهام ألن  :يالّنف -1
(ل تعالى: )اق      ان  س  ح  اِن ِإالَّ اإل ِ س  ح  ز اء  اإل ِ  (60 )الرحمن .   ه ل  ج 

 مثل: بمضمون االستفهام. ي قرّ المخاطب  جعل ألنه: الّتقرير -2
ير  م ن  ر ك ب  الم طايا         و أ ن دى العال مين  ب طون  راِح  -   ت م  خ   أ ل س 
 ر من عدم وجود فرصة عمل له بعد تخرُّجه:بنه الذي يتذمّ يقول أٌب ال -  

 أ لم  ت ِصرَّ أنت  على دراسة هذا الّتخصص؟     
 مثل: التعجب من أمر ما.يقصد السائل  ألن :الّتعجُّب -3

ب ِس؟ياب -      ن ة  الي مِّ، ما أ بوِك ب خيٌل        ما لٌه مول ٌع بم ن ٍع وح 
ل ت المرأة  األردنّية  إلى هذه اإلنجازات في مّدٍة وجيزة؟ -      كيف وص 

 مثل:   م عنه م ن ك ر، ويقع هذا الم ن ك ر بعد همزة االستفهام.ن األمر الم ستفه  أل :اإلنكار -4
بِّي -سيدنا نوح يقول هللا تعالى عن  -     ل ى ب يِّن ٍة ِمن  ر  ن ت  ع  ِم أ ر أ ي ت م  ِإن  ك       عليه السالم: )ق ال  ي ا ق و 

اِره ون          ا ك  ل ي ك م  أ ن ل ِزم ك م وه ا و أ ن ت م  ل ه  ي ت  ع  م ة  ِمن  ِعن ِدِه ف ع مِّ  (28)هود . (و آت اِني ر ح 
ي ر في الطريق؟ل أحدهم لمن أوقف سيارته في اق -     ق  غير ك عن السَّ  طريق الناس: "أ ت ع وِّ

  مثل: تشويق المخاطب إلى أمٍر من األمور.يقصد السائل  ألن :التشويق -5
ِمنوا-يقول رسول هللا       ّنة  حّتى ت ؤ  لون  الج  ِمنوا حّتى صلى هللا عليه وسلم: "ال ت دخ  ، وال ت ؤ 

لُّك م على  ت حابُّوا، الم  بين كم".أ و ال أ د   شيٍء إذا ف علت موه  تحاب ب تم؟ أ فشوا السَّ
ر -6 ر على أمٍر ما.يقصد السائل ألن : التهحسُّ  مثل: إظهار التَّحسُّ

بح ت  ال أ ه ل ها        أ ه لي وال جيران ها جيراني؟       ما ِللم نازِل أ ص 
 في كل مما يأتي: معناى بالغيٍّ ز االستفهام الحقيقيه من االستفهام الذي خرج إلى : ميّ 2س

ّياح مواطن ا أردني ا: كيف أ ِصل  إلى الم درَّج الّرومانّي؟ -أ  سأل أحد السُّ
نت  ت ب نيِه وغ ير ك  ي هِدم ؟ -ب  م تى ي بل غ  الب ن يان  ي وم ا ت مام ه        إذا ك 
ره عن العمل وتحذيرِ  -ج  ه المستمّر له:قال أحد الموظَّفين لزميله بعد ت كرار تأخُّ

ك  من الّتأّخر عن العمل؟     ر   أ لم  أ حذِّ
 ن المعنى البالغي الذي خرج إليه االستفهام في كل مما يأتي:بيّ : 3س

ل ىقال تعالى: ) -أ م ل ٍك ال  ي ب  ل ِد و  ر ِة ال خ  ج  ل ى ش  لُّك  ع  م  ه ل  أ د  ي ط ان  ق ال  ي ا آ د  س  ِإل ي ِه الشَّ و  س    .(ف و 
؟ -ب ثيٌر          وأ يُّ الّناِس ليس  له  ع يوب  أل ت  بها ك   ع يوبي ِإن  س 
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يف  ي ل تِقياِن؟ -ج رى ك  ة         وبالّشاِم أ خ  كو ِبالم دينِة حاج   ِإلى هللِا أ ش 
؟ -د ق  ِظلَّك  دِّ  أ في ِمث ِل هذا الزَّماِن ت ص 
ل يِه ول ه ف  أ ّمي        -هـ في ع  ريِح وفيِه ي م سي؟فيا ل ه  ِبح  في الضَّ  أ ي ص 
ِر ال أ ن قاد  واإِلل -و و  ني     ِإلى الج  ل مي أ ّني إذا اإِلل ف  قاد  ؟ أ لم  ت ع   ف  جائر 

 وضح ما يأتي:: 4س
 خروج االستفهام إلى معنى الّتشويق في قوله تعالى:  -أ

ل ى)    لُّك م  ع  ا الَِّذين  آ م ن وا ه ل  أ د  م  ِمن  ع ذ اٍب أ ِليٍم( ي ا أ يُّه  ار ٍة ت ن ِجيك     (10فّ )الّص .    ِتج 
 موهوب اخترع  أداة مفيدة:  خروج االستفهام إلى معنى الّتقرير في سؤال المذيع لشابٍّ  -ب

     م ن اخترع  هذه األداة؟  أ لست      
 خروج االستفهام ِإلى معنى اإلنكار في قوله تعالى: -ج

ٍل م ِبيٍن(و ِإذ  ق ال  إِ )     ال  م ك  ِفي ض  ق و  ة  ِإنِّي أ ر اك  و  ن ام ا آ ِله  ر  أ ت تَِّخذ  أ ص   (74األنعام) .ب ر اِهيم  أِل ِبيِه آ ز 
 اآلتي لُجْبران خليل ُجْبران، ثم أجب عّما يليه: اقرأ النّص : 5س

     . ِسك  ِدر  أن  ت ست ب قي ه لن ف  ِلكه اليوم  سيتفّرق  يوما  ما، "ل ع م ري، ليس  في ثروِتك  شيٌء ت ق  إنَّ كلَّ ما ت م 
. وطالما س   ؛ لي كون  فصل  العطاء من فصول حياِتك  : "ِإّنني أ حبُّ أن مِ لذلك أّعِط منه اآلن  عت ك  تقول 

؟  ، ولِكِن المستحّقين  فقط". فكيف ت نسى يا صاِح، أّن األشجار  في ب ستانك  ال تقول  قول ك   أ عِطي 
  مما يأتي: كال   ل()علّ  وضح: 1
ِلكه اليوم  سيتفّرق  يوم ا ما" -أ  ر ا طلبي ا.بخ ت مثِّل جملة "إنَّ كلَّ ما ت م 

" خبر ا ابتدائي ا. -ب  ت مثِّل جملة "وطالما سمعت ك  تقول 
 أسلوب إنشاٍء غير طلبّي. استخرج من النّص : 2
  ما المعنى البالغي الذي خرج إليه االستفهام في عبارة:: 3
؟" "  فكيف ت نسى يا صاِح، أّن األشجار  في ب ستانك  ال تقول  قول ك 

 وضح إجابتك. حقيقّي أم غير حقيقّي؟ ،الواردة في النّص  هل األمر في عبارة "َأْعِط من اآلَن": 4
 : حّدد أسلوب اإلنشاء في كل جملة مما يأتي، مبيناا المعنى البالغي لكل منها:5
  للبتراء. ِدث ني عن زيارتك  وح ،اجِلس  معي قليال   -أ

 ؟البتراءأليس  األنباط  م ن ب نى مدينة   -ب
 ؟ مدينة البتراء كيف استطاع  األنباط  بناء -ج
 سمِّ دولة  في العالم لديها مثل  هذه المدينِة الوردّية. -د

 ما لنا أضعنا الكثير من تراث هذه األّمة؟ -ه
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 العباسيّ الوحدة الثانية: النقد األدبّي في العصر 
 : علل تميهز النقد األدبي في العصر العباسي مّما كان عليه في العصور السابقة.1س
 تأثره بما شهده من نهضة واسعة شملت جوانب الحياة جميعها.                    -1ج:
   تأ ثره بحركة التجديد في الشعر العربي وما أثارته من حوارات نقدية حول القديم  -2   

 والمحدث من الشعر آنذاك.                                                                                          
ع آفاقه مع اّطالع كثير من النقاد على الثقافات -3     واليونانية. الهندية والفارسية  توسُّ
 : عرف حركة التجديد.2س
       د في شكل القصيدة العربية أو مضمونها أو أسلوبها.هي محاوالت بعض الشعراء التجدي ج:
 ا(.ا منهجيا )أصبح النقد في العصر العباسي نقدا  :يةت: وضح العبارة اآل3س
 له قواعده وأصوله العلمية التي ي قاس بها.                                     ي صارأ -1ج:
 أ ّلفت كتب نقدية وتنوعت آراء النقاد فيها.                                                     -2   
                   .إلى مؤلفيهااآلتية ُكتب النقدية ال: انُسب 4س
م  طبقات فحول الشعراء: ابن س   -1:ج  ين: الجاحظ                                                                      يالبيان والتب -2/  حيّ اّلم الج 

 دالئل اإلعجاز: عبد القاهر الجرجاني -4/  الشعر والشعراء: ابن قتيبة -3   
                        الموازنة بين أبي تمام والب حتري: اآلمدي.                            -6/  نقد الشعر: قدامة بن جعفر -5   
 ا.                                                                      بِعيار الشعر: ابن طباط -8/  العمدة في صناعة الشعر ونقده: ابن رشيق القيرواني -7   
 : اذكر القضايا النقدية العامة التي تناولها النقد العباسي.5س

 ، الطبع والصنعة، اللفظ والمعنى، الصدق والكذب في الشعر.ج: الفحولة الشعرية
: الفحولة الشعرية  أوالا

 ج: هي قدرة الشاعر الفنية وتميزه.  : عرف الفحولة الشعرية. 1س
 : اذكر الوسائل التي يصل بها الشاعر إلى الفحولة الشعرية.2س
 حفظ أشعار العرب وروايتها.)علل(: -1ج:
 االستفادة من التجارب الشعرية لآلخرين، فيتعلم جزالة اللفظ ويتعرف    ج: ليتمكن الشاعر من    

 المعاني التي سبقوه إليها، فيجّودها ويأتي بغيرها ويتعلم حسن التصوير والتشبيه.       
 امتالك ثروة لغوية واسعة. )علل(: ج: لت مّكنه من طرق المعاني المختلفة. -2
 ومثالبها. ) علل(: ج: لي ضّمنها في شعره بمدح أو ذّم.اإللمام بمناقب القبائل  -3



 0797492800لؤي جمال     

36 
 

 : اذكر المعايير التي ُيحكم بها للشاعر بفحولته لدى النقاد العباسيين.3س
ف رة القصائد الطوال.                                                                          ج: جودة الشعر، تعدد األغراض،   و 

 لمقاييس التي وضعها النقاد لجودة الشعر؟                       ا : ما4س
ن التصوير والتشبيه، السبق إلى المعاني ،ج: جزالة اللفظ                                                                .ح س 

 ي األغراض الشعرية.: لتفوقه عليه فج. ذلك علل ،ّزة على جميل ُبثينةعَ  ريِّ ثَ : قّدم النقاد كُ 5س
 .األصمعي حين ُسِئل عن الشاعر الجاهلّي الحاِدَرة رأي: وضح 6س
   لو كان قال ، وقال عنه: القصائد الطوالي ذو الحادرة؛ ألنه من الشاعر األصمعي : قّدم ج

م س       ال   خ   .                                        قصائد مثل قصيدته لكان ف ح 
 : ما معيار الفحولة الذي أقّر به ابن سالم الجمحي لألعشى، عندما قال أصحابه عنه:  7س

ا؟                            ا وهجاء وفخراا ووصفا  ج: تعدد األغراض.هو أكثر الشعراء مدحا
 ع والصنعةبْ الطه ثانياا: 

              ن قضية الطبع والصنعة عند نظرتهم إلى الشاعر والكاتب.                                                                          يالنقاد العباسي لَ : علل تناوُ 1س
كم بالقيمة عليهما .                                                  ج  : بغية إصدار ح 

                                     أدباء الصنعة.                                                                                                                 ،ع: أدباء الطب  ج  اذكرهما.  ،اَء قسمينالنقاُد العباسيون األدب وجد: 2س
  أدباء الصنعة:و ُأدباء الطبع كال  من : عرف 3س

   إذ يبنون النصوص  ؛هم من يملكون الموهبة وال يبالغون في مراجعات نصوصهم :طبعُأدباء ال
 وال يعتمدون المراجعات الدائمة وطول النظر في ما ينظمون.                                        ،بيسر             
 جل االرتقاء بنتاجهم من أ ؛فواهم م ن يملكون الموهبة ويراجعون ما نظموا وألّ  :أدباء الصنعة

 .طويال   اما يستغرقون في التأليف زمن  وربّ  ،األدبي               
             وضح ذلك. : أداء ُأدباء الصنعة يتميز بالتأني المبني على النظر العقلّي.4س
   م ن كان ي مضي  ، فمنهمفوا من أجل االرتقاء بنتاجهم األدبييراجعون ما نظموا وألّ  هم: ألنّ ج

 . في نظم قصيدتها كامال  عام      
                           بقلّ في   ها، في نظمكامال   اهي قصائد ي مضي الشعراء العرب عام   ات:: عرف الحوليّ 5س

 فيها رأيه ونظره  قبل  أن  يخرجها إلى الناس.                            الشاعر                         
 العوامل التي ُتعين األدباء على نظم الشعر وتأليف الُخَطب للوصول إلى نتاج أدبي جيد؟: ما 6س
 اإلكثار من ممارسة التأليف األدبي.                                                         -3.السعي إلى تحصيل المعارف المتنوعة -2. البواعث النفسية -1: ج
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                                      ؟يعينه على نظم الشعر الجيدلالبحتري  أبو تمام الشاعرَ  بها أوصى التي ما البواعث النفسية: 7س
ّير األوقات وأنت قليل الهموم -1: ج ر. -2  .  من الغموم ِصفرٌ  ،تخ  ح   التأليف وقت السَّ

 : ميز نوع الحافز )العامل( إلى اإلبداع األدبي في كّل مّما يأتي:8س
 خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إّياك.                ج: البواعث النفسية.  -أ

 قيل ألحد الخطباء: إنك لتكثر، فقال: أ كثر  لتمرين اللسان.  -ب
 .اإلكثار من ممارسة التأليف األدبي ج:                                                     

 والمعنىاللفظ ثالثاا: 
       ،: رأى الجاحظ أّن القيمة الجمالية والفنية في النص تكمن في ألفاظه أكثر من معانيه1س

  أّما األلفاظ فتختلف في مستواها  ،: ألّن المعاني معروفة ومشتركة بين األدباءجعلل ذلك.       
 بحسب أسلوب األديب وقدرته وثقافته اللغوية. ،أديب إلى آخر وقيمتها من                    

 : بّين رأي الجاحظ في قضية اللفظ والمعنى.2س
 والعربي والبدوي والقروي والمدني، وإنما الشأن  المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجميج: 
 بك.في إقامة الوزن وتخّير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء، وفي صحة الطبع وجودة الس    
 .ذلك علل تماماا، : ال يعني االهتمام بالصياغة اللفظية لدى الجاحظ أنه أهمل المعنى3س
 فإذا اجتمع في  ،ا تقبله النفوس وتنجذب إليها كريم  أكد ضرورة أن يكون المعنى شريف  ألنه : ج

  لدى المتلقي.                        األدب شرف المعنى وبالغة اللفظ كان أجود وأكثر قبوال      
 أقسام اللفظ والمعنى عند ابن قتيبة؟ ما :4س
ن لفظه وجاد معناه.    -1ج: س  ن لفظه وح ال -2 ضرب ح  س    دون فائدة في المعنى. ،ضرب ح 
                          ضرب تأخر معناه وتأخر لفظه.                              -4ضرب جاد معناه وقصرت ألفاظه.   -3   
 العالقة بين اللفظ والمعنى؟  في ابن رشيق القيرواني و  ،ابن طباطبا الَعلويّ كّل من ي أ: ما ر 5س
 .عالقة الروح والجسد: العالقة بينهما ك: ابن طباطباج

    فقال:، وال يمكن الفصل بينهما بحال، اا واحد  عّد اللفظ والمعنى شيئ   :ابن رشيق القيرواني    
 . يضعف بضعفه، ويقوى بقوته روحه المعنىو اللفظ جسم                           

 يضعف بضعفه،    روحه المعنىو اللفظ جسم  :ابن رشيق القيروانيما المقصود بقول  :6س
 ويقوى بقوته؟      

 ج: المعنى الجميل الرصين يحتاج إلى إبرازه في عبارة جميلة مؤثرة.
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 شيق، في النظرة إلى   ن ر بنَ طباطبا، وابكل من: اي أر ن قتيبة عن اب أير ل يختلف ه :7س
 .تكباجوالمعنى؟ وضح إ قضية اللفظ       

   هما وحدة نظرا إلى اللفظ والمعنى على أنطباطبا  ابنو شيق ر ن ألن اب؛ فنعم، يختل ج:
 ا ابن قتيبة فقسم الشعر في . أميمكن الفصل بينهما وال قة بين الجسد والروحالعالكمتماسكة     
 .ما وحدة متماسكةهيعد البقضية اللفظ والمعنى أربعة أقسام، ويظهر منها أنه  ما يتعلق    
   ذا هدفعه إلى بطل، ما السبب الذي إلى لغة أخرى  شعر إذا ُترجميرى الجاحظ أن ال: 8س

 ما درست؟ لّ الحكم في ظِ       
    معانيه، ن في ألفاظه أكثر منتكم صالن في ةالقيمة الجمالية والفنيأن  رأى الجاحظ :السبب ج:

  ة أخرى تعني الحفاظ على المعنى فقط، والمعاني في نظر الجاحظ الغلى لإوترجمة النص     
 ما من هر اللفظ، وغير قامة الوزن، وتخيُّ إة وما يتبعها من: غفيها بين العربي وغيره، أما الل ق فر     
 ك. ش بالير غتم بها الجاحظ فستتهالتي ا  موراأل    

مزية  ال ج:ح رأيك.  دب؟ وِض ألخر في اآلعلى ا : هل تجد لكل من اللفظ والمعنى مزّية9س 
انعكاس  يمكن فصل القيمة الفنية بين اللفظ والمعنى، وكل منهما الفخر، ما على اآلهحدأل
 .آلخرل

 الصدق والكذب في الشعررابعاا: 
 .في مفهومي الصدق والكذب المبدأين اللذين سارت عليهما آراء النقاد العباسيين: اذكر 1س
 .أعذب الشعر أصدقه -2.   أعذب الشعر أكذبه -1ج:
 ؟ (أعذب الشعر أصدقه(، و)أعذب الشعر أكذبهبـ ): ما المقصود 2س

 أو: ما المقصود بالكذب والصدق في الشعر؟      
 وعدم التقيد  ،عدم مطابقة الصورة األدبية لما يناسبها في الواقع :أعذب الشعر أكذبه: ج

 بمعايير العقل والمنطق .                        
 الشاعر  أن تكون الصورة معبرة عن تجربة شعورية حقيقية ويستخدم فيها :أعذب الشعر أصدقه   

 ير الخروج على حدود المنطق. الخيال المقبول القريب التناول من غ                         
 :اآلتية: ما المبدأ النقدي في موضوع الصدق والكذب الذي يتفق مع األبيات 3س
ٌق ي خل ن  ن جوما -1 ر  ط  ب يوتهم         وأِسّنٌة ز   قوٌم رباط الخيل وس 
قا -2 د   وإّن أحسن بيت أنت قائله        بيت يقال إذا أنشدت ه ص 
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 صورة مقبولة ال خروج فيها على حدود المنطق. ألنها؛ : أعذب الشعر أصدقهج
ق لِ  -1  والصارم  المصقول أحسن  حالة       يوم  الوغى ِمن صارم لم ي ص 
 أنَّني رجل          لوال م خاطبتي إياك لم ت ر ني  كفى بجسمي ن حوال   -2
تِه          -3 ه ِعرفان  راح  ِسك  طيم إذا ما ج   يكاد  ي م  تلم  ر كن  الح   اء ي س 
 كلفتمونا حدود منطقكم              والشعر يكفي عن صدقه كذبه   -4
 قالت كبرت  وشبت قلت  لها           هذا غبار وقايع الذهر -5
 ؛ ألن الشاعر خرج على معايير العقل والمنطق في الصورة، فلم تكن   : أعذب الشعر أكذبهج

 مطابقة للواقع.    
 ة في العصر الحديثالمذاهب األدبيّ : الوحدة الثالثة

 مفهوم المذهب األدبّي:
 .ف المذهب األدبيّ : عرّ 1س

  بغة غالبة تميِّز ذلك النتاج من ا ما بِص ا أدبي  ِنتاج   غجملة من الخصائص الفنية التي ت صب  هو ج: 
 غيره في فترة معينة من الزمان.    
 واحد. : وضح ما يأتي: المذهب األدبي ال يقتصر على فرد2س

ا كبير ا من المبدعين جمعت بينهم خصائص عامة متشابهة، مع     ج: المذهب األدبي يشمل عدد 
  وجود ميزات خاّصة يّتسم بها أدب أديب ما من غيره من أتباع المذهب نفسه.    
 المذهب ال يأتي فجأة وال يزول فجأة. :: علل3س

   ابق مع مذهب الحق، ثم تزول اآلثار القديمة ا حيث تتعايش آثار مذهب سن تدريجي  نه يتكوّ ج: أل
 ا حتى تتالشى أمام المذهب الالحق. ا رويد  رويد       

 : كيف انتقلت المذاهب األدبية إلى أدبنا العربي الحديث ؟ 4س
 ظهرت بداية في الغرب، وانتقل تأثيرها إلينا بفعل:ج: 
 حركة الترجمة مع بداية عصر النهضة. -2    االتصال الثقافي. -1   
 الفترة التي بدأت بحملة نابليون على مصر في أواخر القرن الثامن : عرف عصر النهضة: ج: 5س

رافقها من اتصال بين ع عشر وبداية القرن العشرين، وما عشر، وامتّدت إلى أواخر القرن التاس
                                             الشرق والغرب أّدى إلى ارتقاء اآلداب العربية. 

 الرمزّي. -4الواقعّي  -3 الرومانسّي  -2الكالسيكيّ  -1ج:: عدد أشهر المذاهب األدبّية. 6س
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 :  المذهب الكالسيكّي )مدرسة اإلحياء والنهضة(أوالا
 متى وأين ظهرت الكالسيكّية؟ :1س

 ج: ظهرت في أوروبة بعد حركة البحث العلمي التي ابتدأت في القرن الخامس عشر في إيطاليا، 
 ونمت وازدهرت في فرنسا؛ إلحياء الثقافة واآلداب اليونانية والالتينية.    
 ج: محمود سامي البارودي.  َمن رائد مدرسة اإلحياء والنهضة؟: 2س
 الحركة الشعرية التي ظهرت في أوائل العصر  ج: هي   عرف مدرسة اإلحياء والنهضة.: 3س

 الحديث، والتزم فيها عدد من الشعراء النظم على نهج الشعراء في عصور ازدهار الشعر العربي.     
 ج: الجاهلي، اإلسالمي، األموي، العباسي.  : اذكر عصور ازدهار الشعر العربي.4س 

 د شعراء مدرسة اإلحياء والنهضة.عدّ : 5س
 علي الجارم )من مصر(. ،حافظ إبراهيم ،شوقيأحمد ج: 

 محمد مهدي الجواهري )من العراق(. ،معروف الرصافي ،جميل صدقي الزهاوي 
 خير الدين الزركلي )من سورية(.   عبد المنعم الرفاعي )من األردن(.

 : ما وجه التشابه بين شعراء مدرسة اإلحياء والنهضة والشعراء القدامى؟6س
 أساليبهم وصورهم ومباني قصائدهم وأغراضهم.التشابه في ج: 
  ا لسائلِ ْرِجْع بيانا توإْن هَي لم     َحّي ِمن أسماء رْسم المنازل أالقال محمود سامي البارودي:  :7س
 : في هذه القصيدةالفنية للمذهب الكالسيكّي  )الخصائص( أهم السمات بّين -

صف وو  ،ي خاِطب فيها رفيقة في السفر مقدمة طللية هار ياختمن حيث فيها القصيدة الجاِهلية  ىحاكج: 
وذكرياته فيها،  على نفسهويبين أثرها  التي خلت من محبوبته، وذكر الظباء التي ترعى فيها، األطالل

؛ إذ ينتقل من موضوع آلخر )بدأ باألطالل فالغزل فذكر الالئمين وانتهى وابتعد عن الوحدة الموضوعية
، القديمة المعانيواستخدم األلفاظ الجزلة، و ، والتزم القافية الواحدةر بقومه(، إلى الموضوع الرئيس الفخ

  .واستخدم الصور الشعرية المألوفة المحسوسة
القافية، األلفاظ والمعاني، الصورة الشعرية. في منهج القدماء و ة البارودي : قارن بين الميّ 8س

 الجواب في السؤال السابق.
  للمذهب الكالسيكي في األدب العربّي.: عدد الخصائص الفنية 9س
 يلتزم القافية الواحدة.  -1ج:
د الموضوعات. -2  ي حاكي القدماء في بناء القصيدة العربّية من حيث تعدُّ
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 ويحرص على فصاحة التراكيب واألساليب اللغوية .  ،ي حافظ على سالمة األلفاظ وجزالتها -3
 . المادّية ةيّ رة الشعرية الحسّ يبتعد عن الخيال الجامح باستخدام الصو  -4

 النه يوازن بين العقل والعاطفة . ج:د المذهب الكالسيكّي عن الخيال. ابتعا: علل 10س
 ا شعرية جديدة.علل نهج اتباع المذهب الكالسيكّي أغراضا  :11س

 من ظروف وأحداث. فيه ناسب عصرهم وما استجد ت ج: لكي
 ؟وأضافوها لألدب العربيّ  تباع المنهج الكالسيكيأاألغراض الجديدة التي استحدثها  ما: 12س
 .الشعر المسرحيّ  -3   الشعر االجتماعيّ  -2  الشعر الوطنّي  -1ج:

 المذهب الرومانسيّ ثانياا: 
   مذهب أدبي أ طلق على الشعراء الذين نادوا بضرورة ج: هو  : عرف المذهب الرومانسي:1س

 ، نان للعاطفة والخيالعفأطلقوا ال ،التحرر من القواعد واألصول التي نادت بها الكالسيكية      
 ووظفوا الطبيعة للتعبير عن تلك المشاعر.  واهتموا بمشاعر الفرد وهمومه،      

   ّد القواعد في ع  ألنها ت   ذلك.  ج: : ال نستطيع القول بأّن ثمة قواعد محددة للرومانسية. علل2س
ّد من إبداع األديب وقدرته على نقل تجربته الشعورية إلى األخرين . األدب قيود           ا ت ح 
 ، مبيناا أهم شعرائها.: ظهر في األدب العربي أوائل القرن العشرين عدة جماعات شعرية اذكرها3س
 عبد الرحمن شكري. ،إبراهيم المازني ،جماعة الديوان: عباس محمود العقاد -1ج:
 سيب ع ريضة.ن   ،ا أبو ماضيإيليّ  ،المهجر: جبران خليل جبران شعراء -2
 إبراهيم ناجي. ،جماعة أبوّلو: أحمد زكي أبو شادي -3

 وِبَم تختلف؟ )تتشابه(؟ ِبَم تجتمع ،نجد في المذهب الرومانسي عدة مدارس واتجاهات :4س
 وتختلف في االهتمامات والمضامين واألساليب. ،يجمعها التحرر من القواعدج: 
 اقرأ المطلع اآلتي: أيُّهذاِ الشاكي وما بك داُء     كيف تغدو إذا غدوَت عليال؟ :5س
 ج: كاتبها: إيلّيا أبو ماضي، وعنوانها: فلسفة الحياة. من كاتب هذه القصيدة؟ وما عنوانها؟ -1
  :فيهاّي رومانساللفنية للمذهب ا )الخصائص( أهم السمات بّين -2

ا ممن يشكو الحياة من متعجب   إلى التفاؤل واالستمتاع  بالحياة ابل دع لم يقف الشاعر على الطللج: 
 وظف عناصر الطبيعةو ، وأكد فكرته وأثبت صحتها باألدلة التي تخاطب العاطفة ،غير عّلة أو مرض

وألفاظه سهلة ذات ، بالوحدة الموضوعيةتّتسم ، وجعل قصيدته حلقة واحدة محكمة االتصال لتأكيد أفكاره
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، وأطلق العنان واستمّد صوره من الطبيعة الحّيةتشّع بالعاطفّية،  ومعانيه جديدة غير مألوفة، بعد عاطفي
 لخياله الشعري ولعاطفته.

 ؟ ومن كاتبها؟قصيدة )المساء( إليه : ما المذهب األدبي الذي تنتميأ6س
 .للشاعر إيليا أبي ماضي، وهي لمذهب الرومانسيج: تنتمي إلى ا
  .قصيدة المساء من القافية الواحدةب: علل تحرر 

 الذي يرفض القواعد واألصول التي تحّد من إبداع الشاعر. لمذهب الرومانسيج: ألنها تنتمي إلى ا
 : اذكر خصائص المذهب الرومانسي في األدب العربّي.7س
 قصيدة العربّية.يبتعد عن التقاليد الموروثة في بنية ال -1ج:
 إلى التحرر من قيود القافية. ودعييرفض القواعد واألصول و  -2
 ف الطبيعة.ظّ يو ي طلق الِعنان للعاطفة والخيال و  -3
 التي نظر إليها الرومانسيون على أنها كائن حي. .يستمد الصور الشعرية من الطبيعة -4

 ن المقدمة الطللية.ير الرومانسي: علل َهجْ 8س
 ابتعدوا عن التقاليد الموروثة في بنية القصيدة العربّية.ألنهم ج: 
 تباع الرومانسية إلى التحرر من قيود القافية.أ وة: علل دع9س

ّد من إبداع الشاعرج:   ا في القافية في القصيدة الواحدة. فنجد عندهم تعدد   ،ألنها ت ح 
 ، بّين ذلك.الِعنان للعاطفة والخيالالرومانسيون طلق : أ10س

 وظفوا الطبيعة واندمجوا فيها، وعبروا بمعان عاطفية وألفاظ سهلة بعيدة عن الغريب.ج: 
 ، علل ذلك.الصور الشعرية من الطبيعةالرومانسيون يستمد : 11س

 .ينبض بالحياةعلى أنها كائن حي إلى الطبيعة نظروا ج: ألنهم 
 : بّين رأيك في مفهوم الشعر عند إيليا أبي ماضي في قوله:12س

 لسَت مّني إْن حسبَت   )م(  الشعر ألفاظاا ووزنا        
 خـالـَفــْت دربــك دربي         وانقضى ما كان مّنا       

  ج: الشعر عنده ليس ألفاظ ا ووزن ا فقط، ولكنه أحاسيس وعواطف صادقة تندمج بالوزن واللفظ. 
  ،القصيدة، العاطفةبناء  :: قارن بين المذهب الكالسيكّي والرومانسي من حيث13س

 القافية. الموضوعية،، لغة الشعر، المعاني، الصورة الشعرية        
 المذهب الكالسيكّي:ج: 
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د الموضوعات. :بناء القصيدة  ي حاكي القدماء في بناء القصيدة العربّية من حيث تعدُّ
 ة. طفاعيوازن بين العقل وال العاطفة:

 . المادّية ةيّ يبتعد عن الخيال الجامح باستخدام الصورة الشعرية الحسّ  الصورة الشعرية:
 ويحرص على فصاحة التراكيب واألساليب اللغوية.  ،ي حافظ على سالمة األلفاظ وجزالتها لغة الشعر:

 مستمدة من الموضوعات القديمة. المعاني:
 تتعدد فيها الموضوعات. الموضوعية:

 احدة.تلتزم القافية الو  القافية:
 المذهب الرومانسّي:

 يبتعد عن التقاليد الموروثة في بنية القصيدة العربّية. :بناء القصيدة
 ف الطبيعة.ظّ يو ي طلق الِعنان للعاطفة والخيال و  العاطفة:

 من الطبيعة الحية. هاستمدي الصورة الشعرية:
 يستخدم األلفاظ السهلة ذات البعد العاطفي. لغة الشعر:

 جديدة غير مألوفة. المعاني:
 الوحدة الموضوعية.يّتسم ب الموضوعية:

 من القافية الواحدة. هقصائدأغلب ر في تحرّ  القافية:
 المذهب الواقعيّ ثالثاا: 

  : عرف المذهب الواقعّي:1س
 هو المذهب الذي ي عنى بوصف الحياة اليومية كما هي من غير أّية مثالية. ج: 
 أخذه الواقعيون على الرومانسيين؟الذي )العيب( : ما المأخذ 2س

 .، واالبتعاد عن حياة الناس الواقعية ومشكالتهم وهمومهم اليوميةالمبالغة في الخيالج: 
 الكاتب الواقعي مادته األدبّية؟ : من أين يستمدّ 3س

 وشخصياته من الطبقة الوسطى أو طبقة العمال. ،جتماعيةمن مشكالت العصر االج: 
وشخصياته من الطبقة  ،جتماعيةمن مشكالت العصر اال الكاتب الواقعي مادته األدبّية يستمدّ : 4س

 .....، علل ذلك.   الوسطى 
ا بنفس األديب وقدراته الفنية.  ج: بذلك تكون الواقعية تصوير ا للواقع ممزوج 

   : علل ظهور المذهب الواقعي في األدب العربي.5س
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 االجتماعية    ا استوحاه من الواقع العربي بمشكالتها خاص  نهج  نهج ألّن األدب العربي الواقعي ج: 
 وقضاياه السياسية.    
 لَم كانت القصة والرواية والمسرحية أكثر الفنون األدبية تمثيالا للمذهب الواقعي؟: 6س

 قصد اإلصالح.بصّور مظاهر الحرمان والبؤس وت برز عيوب المجتمعج: ألنها ت
 ، ممثالا بعمل أدبي لكل منهم.المذهب الواقعي أدباء اذكر بعض: 7س
 . ، مجموعة قصصية: المعذبون في األرضطه حسين -1ج:
 . ، رواية: يوميات نائب في األريافتوفيق الحكيم -2
 . ، مجموعة قصصية: همس الجنون نجيب محفوظ -3
 .رواية: الحرام ،يوسف إدريس -4
 .، رواية: األرضعبد الرحمن الشرقاوي  -5

 .، ثم بين الفرق بينهماهااثنين من ذكرا ،لمذهب الواقعيا: َثّمَة اتجاهات متعددة في 8س
    ،وتركز على جوانب الشر والفساد فيه ،تتناول مشكالت المجتمع وقضاياه: الواقعية النقدية -1ج:

 تقوم بانتقاده وإظهار عيوبه من غير إيجاد الحلول.و         
  ،عمل على تصوير الصراع الطبقي بين طبقة العمال والفالحين من جهة: تالواقعية االشتراكية -2

  للمشكالت التي تتناولها.م حلوال  وتقدّ  ثانية،وطبقة الرأسماليين والبرجوازيين من جهة      
 .وطبقة الرأسماليين ،طبقة العمال والفالحين: وضح نظرة الواقعية االشتراكية لكل من 9س
 والفالحين، وتظهر جوانب الخير واإلبداع فيهم.تنتصر للعمال  -1ج:
 تجعل الطبقتين الرأسمالية والبرجوازية مصدر ا للشرور في الحياة، فتدينهما وتكشف عيوبهما. -2

  :)نظرة ِملؤها األمُل( ته: اقرأ النص اآلتي للقاص األردني )أمين فارس َمْلَحس( من قص10س
 ( في الكتاب.54وشكره واستأذن وانصرف. )ص ارتفع صوت البائع المتجول ...

  من أين استمده القاص معاني قصته؟ -1
 ن طبقة العمال.مو  ،جتماعيةمشكالت العصر االو  ،من حياة الناس الواقعيةج: 

 من لغة الحياة اليومية بما يوافق رؤيته الواقعية.ج:  تراكيبه؟و  همن أين استمّد القاص ألفاظ -2
  القصة.الصراع في  وّضح -3

  وطبقة الرأسماليين  ،طبقة الفالحين والعمال المتمثلة بالشاب الفقير صور الكاتب الصراع بين ج:
 .المتمثلة بالطبيبوالبرجوازيين     
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 القصة؟ نهاية ما الحّل الذي وضعه الكاتب في -4 
 فضل.األفغير واقعه إلى  ،ه إلى مهنة بائع خضراواتؤ ولجو  ةعدم انتظار الشاب للوظيفج: 

   لمذهب الواقعي في القصة؟اتجاه اما  -5
 .التي غايتها تحسين حياة الناس وإصالح مشكالتهم الواقعية االشتراكيةج: 
 : اذكر خصائص المذهب الواقعي في األدب العربي.11س
 ي صّور الواقع ويبتعد عن اإلغراق في العواطف والخيال. -1ج:
 ا عن الذاتية.ا بعيد  ا موضوعي  ها عرض  ي ركز على القضايا االجتماعية ويعرض -2
 يعتمد بصورة أكبر على الكتابة القصصية والروائية والمسرحية. -3

 ا ا بعيد  ا موضوعي  يعرضها عرض  ج:   : كيف يتعامل المذهب الواقعي مع القضايا االجتماعية؟12س
 المناسبة. ، فينقد المجتمع ويبحث عن مشكالته، ويقترح بعض الحلولعن الذاتية        

 المذهب الرمزيّ رابعاا:
  : عرف المذهب الرمزي:1س

 حاء في التعبير عن المعاني الكاِمنة في نفس األديب.يمذهب أدبّي يعتمد اإلج: 
 حاء في التعبير عن المعاني الكاِمنة في نفس األديب.ياإل الرمزية داعتمعلل ا: 2س

 في نفوسنا أدقُّ من محاولة التعبير عنها في ذاتها.التعبير عن األشياء حسب تأثيرها ج: ألنها ترى أن 
 أصحاب المذهب الرمزي إلى استخدام األلفاظ والتراكيب في سياقات معينة. وءعلل لج: 3س

 ا يوحي للقارئ بالمعنى الذي يريده األديب.ا إيحائي  ا رمزي  ألنها تضفي عليها بعد  ج: 
 يحاءات؟تكثيف اإلة للمذهب الرمزي تساعد على أداة فنيّ  اذكر: 4س

 عنايتهم الخاصة بإيقاع الشعر وموسيقاه.ج: 
 استخدام الرمز لدى أتباع المذهب الرمزي.كثرة علل . أو: ن أهمية الرمزية في األدب: بيّ 5س
 تكون محملة بأفكار ودالالت  -2  إيجاد لغة جديدة تتجاوز معناها المعجمي. ىتؤدي إل -1ج:
 .تهعليازيد فوت ،بالمستوى الجمالي للنص نهضت -3        ا.أكثر عمق     
 ا وأقرب إلى نفس المتلقي.جعل النص أكثر تشويق  ت -4   
ج: بسبب ظهور شعر : كيف استطاعت الرمزية أن تأخذ مكاناا لها في الشعر العربي المعاصر؟ 6س

درويش، التفعيلة لدى عدد من شعرائها، مثل: بدر شاكر السّياب، صالح عبد الصبور، محمود 
 أدونيس.
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 رحل النهار       ثم أجب عن األسئلة التي تليه:  ،: اقرأ المقطع الشعري 7س
 على ُأفق َتَوهَج دون نارُذبالُتُه ها إّنه انطفأت                                                

 سندباَد من السفاروجلسِت تنتظرين عودة                                                  
 المذهب الرمزي. ج: ما المذهب األدبي للمقطع؟ -1
 رحل النهار. ج: ما اسم القصيدة ؟ -3     اب.بدر شاكر السيّ  ج: َمن كاتب القصيدة ؟ -2
 ا امرأة حين اشتد عليه المرض في مستشفيات الكويت.قالها مخاطب   ج: ما مناسبة القصيدة؟ -4
  كيف وّظَف الشاعر اللغة في هذا المقطع ؟  -5

  .الشفاءمن فقدان األمل للوطن، و  ا يتفق والجو العام للمقطع من حزن وفراقا إيحائي  توظيف   اوظفهج: 
 .قالمقطع السابعلى ا ا داللي  أضفت الرمزية عمقا  :علل -6

 .عما في أغوار نفسهزادت من قدرة الشاعر على التعبير ، و أرتقت بقيمته الفنية ج: ألنها
 ؟ما داللة العبارات التالية في قصيدة الشاعر السياب -7
 : فقدان األمل واليأس من العودة إلى الوطن.رحل النهار -1
 : قسوة الحياة وصعوبتها.البحر يصرخ -2
 يش فيه الشاعر يمنعه  من ا يع: المرض الذي أضحى سجن  قلعة سوداء، الجزر، الدم، المحار -3

 .وأهلهوطنه                                         
 تضافرت األلفاظ والصور في قصيدة السياب. ما يأتي: ناقش -8

 على إحداث جو رمزي يوحي بدالالت غنية متنوعة. تألنها شبكة من العالقات المترابطة ساعدج: 
 وّضح الصور الفنية عند السياب. -9

 جاءت الصور مركبة حافلة بالدالالت اإليحائية التي تعكس نفسية الشاعر وما يعانيه.ج: 
 مستوى النص األدبي؟ ب: كيف تسهم الرمزية في االرتقاء 8س

 ت مركبة حافلة ءالصور جاف ج: زادت من قدرة الشاعر على التعبير عّما في أغوار نفسه، 
 شبكة من العالقات المترابطة.ثل مواأللفاظ والصور  ،بالدالالت اإليحائية     

 : عدد خصائص المذهب الرمزي في األدب العربّي.9س
 يستخدم التعبيرات الرمزية اإليحائية بوصفها أداة فاعلة للتعبير. -1ج:
 يعتني عناية فائقة بالموسيقا الشعرية المنبثقة من اختيار األوزان واأللفاظ الخاصة. -2
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 ،ألنها أداة فاعلة للتعبيرج:   .علل ذلك ،حائيةيالتعبيرات الرمزية اإل: يستخدم المذهب الرمزي 10س
ال تستطيع في كثير من األحيان التعبير بعمق عّما في النفس من أفكار  همللغة العادية في رأيفا

 ومشاعر. 
في كثير من األحيان اللغة العادية ال تستطيع ج:  رأي الرمزيين في اللغة العادية؟ بّين: 11س

 التعبير بعمق عّما في النفس من أفكار ومشاعر.
 

 انتهت بحمد هللا تعالى
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