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 ه بين أدب األندلسيّين وأدب المشارقة .. علل : التّشاب1س
 .ألّن األندلس تقع جنوب غرب أوروبا وتطّل على شمال المغرب العربّي وتشاركه مياه المتوّسط وتتّصف بجمال طبيعّي خّّلب  أ(  جواب: 

  وحياتها القاسية، وخصائص البيئة الجديدة األندلسيّون ذوو خصائص نفسيّة واجتماعيّة وثقافيّة؛ زاوجت بين خصائص أبناء الّصحراءب(            
 بما فيها ِمن طبيعة ساحرة، وُحّب لحياة الُحريّة والمدنيّة واالنطّلق                  

 
عر االجتماعّي . اذكر أغراض الّشعر األندلسّي ؟ 2س   .شعر الّطبيعة ، الّشعر الّسياسّي ، الّشِ
 

ر ؟. اكتب أربعة أبيات تحفظها ِمن شعر ال3س  ّطبيعة ، ِمّما ورد في الكتاب الُمقرَّ
 مـتـلــّوناٍت غــّضـةً أنـواُره  وكأنّما الّروض األنيُق وقد بدت                    

 لم يـنـأ درهـمـه وال ديـنـاره                     بيضاً وُصفراً فاقعاٍت ، صائــٌغ           
 وافتّر عن ُعتباه بعد عـتابـه                    ـبـابـهلبس الّربيُع الّطلُق بُْرَد ش         
 وال نفارق فيها القلُب سّراُء                 في أرض أندلٍس تـلـتـذُّ نعـماُء                      

 
 . تعـددت مصادر الجمال في البيئة األندلسيّة ، اذكر اثنين منها ؟4س

 الّطبيعة في األندلس ؟صيغة بديلة : اذكر عـوامل ظهور شعـر 
 جمال اإلبداع الحضارّي ِمن قصور وقناطر وحدائق ب(     جمال الّطبيعة التي حباها الخالق عّز وجّل ِمن سهول وجبال وزهور وأنهار :  أ(  وابج
 

 . لّي الوصف الجمالّي ، الوصف اإلنسانّي ، الوصف التأمّ   . عـدد اتّجاهات شعر الّطبيعة في العصر األندلسّي ؟ 5س
 بسبب شّدة اهتمامهم بوصف الّطبيعة وجمالها ، وبالّربيع خاّصة ة لكثير ِمن قصائدهم، علّل ذلك ؟ . جعل بعض شعراء األندلس ِمن الّطبيعة مقّدم6س
 

 ّد شعر الّطبيعة أقرب أنواع الّشعر إلى نفوس األندلسيّين وأكثرها شيوعاً، علل ذلك.ـ. يُع7س
 .لخّّلب ، ولجمال اإلبداع الحضارّي ، ولشغـف األندلسيّين بالّطبيعة لجمال الّطبيعة ا:  وابج

 هو أْن يلتقط الّشاعر المناظر ِمن حوله ليصفها وصفاً واقعيّاً محايداً ِمن غير كثير ِمن التّعديل أو التّدّخل، .  وّضح المقصود بالوصف الجمالي ؟ 8س
 .ويكون غرضه جماليّاً في أغلب األحيان          

 
 . اقرأ األبيات اآلتية البن القوطيّة ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها : 9س

 مــتــلــّونــاٍت غـــّضــةً أنـواره وكأنّما الّروض األنيق وقـد بدت                 
 لــم يـنـأَ درهــمــه وال ديــنـاُره بيضاً وُصفراً فاقـعاٍت ، صـائــٌغ                 
 لـّمـا غدْت شمَس الّظهيرِة ناُرهُ  َسبََك الخميلةَ عـسجـداً  ووذيـلـةً                

 الوصف الجمالي( ما االتّجاه الّشعرّي ِمن شعر الّطبيعة تمثلّه األبيات الّسابقة ؟  ـج
 .وصف الّطبيعة ووصف الّربيع ومظاهـره د( ما الموضوع العاّم الذي تناقشه األبيات ؟  

 
 بيات اآلتية لــ )ابن األبّار( ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها : . اقرأ األ10س

 وافـتّر عـن عتباه بعد عتابه لبس الّربيع الّطلق بُْرَد شبـابــه                    
جاً لـوهـاده وهــضـابـه َمِلُك الفصوِل حبا الثّرى بثرائـه                      مـتبّرِ
 وأراك باألشجاِر ًخْضَر قبابـه ـوار وشــي بـروده         فـأراك بـاألن           
 وغـدا يفّضضها بدمع حباب         أمسى يذهـبها بشمس أصـيـلـه            

 وثنى العيوَن جنائباً بجـنابـه عـقـَل العـقوَل فما تكيّف ُحسنُه                    
 الوصف الجماليله األبيات الّسابقة ؟ ما االتّجاه الّشعرّي ِمن شعر الّطبيعة تُمثّ  أ(

 ووصف الّطبيعة ووصف الّربيع  ما الموضوع العاّم الذي تناقشه األبيات ؟ ب(
 . جعل الّشاعر الّطبيعة مقدمة لقصيدته وذلك لشّدة اهتمامهم بوصف الّطبيعةما أبرز ما يُميّز األبيات الّسابقة ؟  جـ(
 ملك الفصولألبيات الّسابقة ؟ بَم لقّب الّشاعر فصل الّربيع في ا د(
 

 . اقرأ األبيات اآلتية  لــ )ابن سفر المرينّي( ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها :11س
 وال تـفـارق فـيـهـا الـقـلـب سـّراء في أرض أندلس تـلـتـذّ نـعـمـاء                    
 ٍض بها في الوشي صنعاء وكّل رو وكيف ال تبهج األبصار رؤيتها                    
 والـخـّز روضـتـهـا والـّدّر حـصباء أنهاُرها فّضة والمسُك تربتـها                     

 الوصف الجماليما االتّجاه الّشعــرّي ِمن شعر الّطبيعة الذي تمثله األبيات ؟  أ(
        ليّة الّشاملة لكّل مظاهر البيئة حوله، فهي مصدر سرور ورضًى للقلبِمن خّلل النّظرة الجماكيف انعـكس جمال الّطبيعة على نفس الّشاعـر ؟  ب(
عر ال يعدو مجّرد التّصوير الُمحايد والقدرة الخياليّة البسيطة ؟ ّضح البُعـد الفنّّي في التّصويرو جـ(  ابطة بين الرالبعد الفنّّي في هذا النّمط ِمن الّشِ

 .التّشبيهات العاديّة  عناصر الّصورة األدبيّة باعتماد      
 .وصف طبيعة األندلس وانعكاس جمالها على نفس الّشاعر فكانت مصدر سرور ورضى للقلب   هـ. ما مضمون األبيات السابقة ؟

 
 .هو الّشعر الذي يُضفي على الّطبيعة حّساً إنسانيّاً ويبّث في عناصرها الّروح  والحياة  وّضح المقصود بالوصف اإلنسانّي ؟. 14س
 .ابن زيدون في قصيدته )إنّي ذكرتك( سّم شاعـراً تمثّل بشعر الوصف اإلنسانّي ؟  . 15س
 .أصبحت الّسحائب ترقص لفرحه  /راحت الورود تبكي لحزن الّشاعر ديد التي تميّز بها شعر األندلس  ؟ اذكر لمحتين ِمن مالمح التّج .16س

 شـــعـــر الـــطــبــيـــعـــة : -أوالً 
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 ّم أجب عن األسئلة التي تليها :. اقـرأ األبيات اآلتية للّشاعر )ابن زيدون( ثُ 17س
 واألُْفُق َطْلٌق ومرأى األرض قد راقا إنّـي ذكـرتـك بالـّزهـراء ُمـشـتـاقـاً                      
 كــأنّـــه رقَّ لــي فــاعــتـّل إشـفـاقــا وللـنّـسـيـِم اعـتـالٌل فـي أصــائــلـه                     
 كـمـا َشـقَـْقـَت عـن الّـلـبّـاِت أطـواقـا مائه الفضّي مـبتسٌم           والّروُض عن           
 جـاَل النّدى فـيــه حـتّـى ماَل أعـناقـا نـلـهـو بـمـا يستميُل العيَن ِمن َزَهر                    
 ـاَل الـّدمُع رقراقابـكـْت لـمـا بـي فـج كـأّن أعــيــنــه إذ عــايـنـْت أرقـــي                     
 فازداد منه الضُّحى في العيِن إشراقا  ورٌد تــألّـَق فــي ضـاحـي مـنـابـتـه                     
 وسناُن  نـبّـه مـنـه الـّصـُبـُح أحـداقـاً  ســرى يـنـافِـُحـهُ نـيـلـوفــٌر َعــبـِـٌق                     

 .شعر الوصف اإلنسانّي تمثّله األبيات الّسابقة ؟  أ( اذكر االتّجاه الّشعرّي الذي
 . إنّي ذكرتك ب( ما اسم القصيدة التي أُخذت منها األبيات السابقة ؟ 

 .، وكان الوزير ابن عبدوس ينافسه في ُحبّها واّلدة بنت المستكفي  ؟؟ ومن الذي كان ينافسه في ُحبّها  ( َمن التي يخاطبها ابن زيدون في قصيدتهـج
 اذكر ملمحين ِمن مالمح التّجديد في هذه القصيدة )سمات القصيدة الفنّيّة( ؟د( 
     بروز الّصورة الحزينة حيناً والجميلة حيناً آخر .  -2     وجد الّشاعر في الّطبيعة مرآة تنعكس فيها نفسه وأحاسيسه الحاضرة وكذلك ذكرياته  -1    
 .يقاعه النّّص فنّي ومؤثِّر في عبارته وإ  -3    

 .  وجد الّشاعر في الّطبيعة مرآة تنعكس فيها نفسه وأحاسيسه الحاضرة وكذلك ذكرياتهبين الّطبيعة ونفسه ، وّضح ذلك؟  هـ( يمزج الّشاعـر
 . يبته القصيدة إلى حبعاد الّشاعر مستخفياً إلى الّزهراء بعد فراره ِمن قرطبة، ومنها أرسل هذه  ؟قصيدته )ابن زيدون(و( اذكر المناسبة التي قال فيها

 
 هـو الوصف األكثر عمقاً وتركيزاً في جعل عناصر الّطبيعة رموزاً موحية، تحفّز الّشاعر إلى تحّسس . وّضح المقصود بـ )الوصف التّأّملي( ؟ 18س

ّلً فكريّاً، يُقّدم لنا الّشاعر ِمن خّلله خّلصة فلسفته لقضاي           . ا الموت والحياةالوجود ِمن حوله، وتأّمله تأمُّ
 

 . اقرأ األبيات اآلتية )البن خفاجة( ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها :19س
 يــطــاوُل أعـنان الّسـمـاء بـغـارب وأرعـَن طـّمـاح الـذّؤابـة بـاذخٍ                    
 ـٌر في العـواقـبِ طوال الّليالي ُمـْفـكِ  وقـوٍر عـلى ظهـر الـفـالِة كـأنّه                    
 لها ِمن وميِض البرِق ُحْمُر ذوائبِ  يلوث عليه الغـيُم سـوَد عـمائـٍم                    
 فـحـّدثني ليُل الـّسـرى بالـعـجـائـب أصخُت إليه وهو أخرُس صامٌت                  

 قصيدة الجبلأ(  ما اسم القصيدة التي أُخذت منها األبيات الّسابقة ؟ 
 الوصف التّأّمليما االتّجاه الّشعري ِمن شعر الّطبيعة الذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟  ب(
 )ما مضمون القصيدة ؟( اذكر أبرز الّسمات الفنّية التي تميّزت بها القصيدة ؟ د(
 ؟   : كيف عالج )ابن خفاجة( في قصيدته قضايا تأمليّة ِمن خالل وصف الّطبيعة في قصيدتهبديل   
 . تشخيص مظاهر الّطبيعة ( 2         ال تتعامل مع الّطبيعة على أنّها مجّرد عالم ِمن الجمادات الّصامت ( 1:  وابج
 .أسقط على عناصر الّطبيعة الُمشّخصة ما يدور في نفسه ِمن أفكار وتأمُّّلت ( 3           
 

 ِمّما يأتي : . ما االتّجاه الّشعري ِمن شعر الّطبيعة الذي يُمثّله كّل بيت 20س
 ُكــّل يـهـيـج لـنـا ذكـــرى تــشــّوقــنــا              إليك لم يعُد عنها الّصدر أْن ضاقا -1      
 ال ســكــَن هللا قــلـبـاً عــن ذكـــركـــم               فلم يطْر ، بجناحِ الّشوِق  ، خـفّاقـا -2      
 يَن سرى              وافــاُكـُم بـفـتـًى أضـنـاه مــا القــىلو شاء حملي نسيُم الّصبحِ ح -3      
 فـما خـفـق أيـكي غـير رجـفـٍة أضلُـعٍ              والنْوُح ُوْرقي غـيُر صرخـِة نـادبِ  -4      
 وما غـيّـَض الّسلواُن دمــعـي وإنّـمـا                نزفُت دموعي في فراق الّصواحبِ  -5      

عُ ِمــنــه رائــحــاً غــيــَر آيــبِ فـحتّ  -6  ى متى أبـقى ويظـعـُن صـاحـٌب                أُوّدِ
لي:  6+5+4الوصف اإلنسانّي / :  3+2+1: )األبيات جـواب   ( .الوصف التأمُّ

  حبيب العامريّ  :البديع في فصل الّربيع  /يالحدائق ألبي فرج الحيّان. أنسب الكتابين اآلتيين إلى أصحابهما: الحدائق، البديع في فصل الّربيع؟ 21س
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 ألندلس وأهّم محاوره شعر الّصراع، رثاء المدن والممالك   هو الّشعر الذي عالج ظروف الحياة الّسياسيّة في ا؟ وّضح المقصود بالّشعر الّسياسيّ  .1س
 وشعر االستغاثة واالستنجاد .                                               

 ن عوامل )أسباب ، ظروف( الّشعر الّسياسّي ؟. اذكر ثالثاً مِ 2س
 صيغة بديلة : حضور الّشعر األندلسّي في الحياة الّسياسيّة ، علّل ذلك .

 .مراحل المّد والجزر التي عرف فيها األندلسيّون طعم االنتصار وذاقوا وبال الهزائم ب(   المناخ الّسياسّي الُمتقلِّب :  أ(  وابج
 .لحياة الّسياسيّة ِمن صراعات خارجيّة وثورات داخليّة ونزاعات قبليّة ظروف ا( ـج           
 .شعر الّصراع ، رثاء المدن والممالك ، شعر االستغاثة واالستنجاد  . اذكر ثالثاً ِمن محاور الّشعر الّسياسّي ؟ 3س
 ما   و ، ومن ذلك حضوره في الحياة الّسياسيّةلفردّي منها والجماعيّ كلّها، ا في مجاالت النّشاط اإلنسانيّ يتمثّل حضور الّشعر الّسياسّي ؟  . أين كان4س

 . يتعلّق بها ِمن مشكّلت أهّمت الّشاعر العربّي في بّلد األندلس         
 ة األرضبمرارة ضياع الوطن وخسار حساس األندلسيّينإلالغ الّصدق عن ضياعها، علّل ذلك؟ تعبيراً ب. يُعـّد موضوع)رثاء المدن والممالك(5س
  ؟هّمين الذّاتي والعاّم، وّضح ذلك)رثاء المدن والممالك( يشّكل مزجاً مدهشاً بين الكان موضوع بديل :  
 بمرارة ضياع الوطن وخسارة األرض حساس األندلسيّينإل:  وابج

 .ة / الّصراع بين العرب والمولّدين الّصراع الخارجّي / األحداث الّداخليّ   ي األندلس وجوهاً عّدة ، اذكرها ؟. للّصراع السياسّي ف6س

 ر الّسياسّي :ــالّشع –ثانياً 
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 هو الّشعر الذي يتمثّل في صورة غزوات مستمّرة ومرابطة وجهاد في الثّغور، وقد عـبّر عـنه  . وّضح المقصود بـ )شعر الّصراع الخارجّي( ؟7س
 .الّشعـر الّذي مزج بين المعارك ووصفها واإلشادة باالنتصارات واالعـتذار عـن االنكسارات       

 
 . اقرأ األبيات اآلتية لــ )ابن دّراج القسطلّي( ، ثُّم اجب عن األسئلة التي تليها : 8س

ْبــُح                    وأسفَر عن إقدامك الـنّـْصـُر والـفـتْـحُ           تبلّج عـن إشـراق ُغـّرتَك الــصُّ
 مـصــادرهـا عــّز ومــوردهــا نُـْجـحُ           وقّرت عـيون الـمسلــمـيـن بــأوبــٍة                 
 وعرق نسيِم الّروِض ِمن طيبها نَـْفحُ           كأّن شعاَع الّشمِس ِمـن نور َهديـهـا                 
 إلــى مــتــجــٍر جـنّـاٍت عـدٍن له رْبـحُ          َضَرْبَت بحزِب هللا في األرِض ُمقدماً                 
 ُمـتـوَن جـيـاٍد شـقّـها الّظمأ الــبــرح         ورّويت ِمن ماء الجـماجـم والـّطـلى                  

 .شعر الّصراع الخارجّي أ( ما محور الّشعر الّسياسّي الّذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟ 
 .قالها ابن دّراج في أحد الغزوات ب( ما مناسبة األبيات الّسابقة ؟ 

 
 بّر شعر الّصراع الخارجّي ؟. عـّم عـ9س

 .وصف المعارك ، اإلشادة باالنتصارات ، االعتذار عن االنكسارات  صيغة بديلة :  كيف عبّر الّشعر عن الّصراع الخارجّي ؟
 

 .زوات مستمّرة / مرابطات / جهاد في الثّغور ـغ . تمثّل الّصراع الخارجّي بثالث صور ، اذكرها ؟10س
 . (يشكّل مزجاً مدهشاً بين الهّمين الذّاتي والعاّم ويُعبّر عن الّضياع بصدق) ي تُمثّله العبارة اآلتية : . اذكر المحور الّذ11س

 . رثاء الُمدن والممالك :  ـوابج        
 

 .  تُعـّد األحداث الّداخليّة أحد أبرز صور الّصراع الّسياسّي .12س
 .معارك بين العناصر المختلفة على أساس العصبيّة  / الّصراع بين العرب والمولّدين / وراتالفتنة والثّ بَم تمثّلت األحداث الّداخليّة ؟  أ(

 ثورة عمر بن حفصون على األمويّين الذي عجزت جيوش قرطبة عن إخضاعه إلى أْن انتصر  ب( ما أبرز الثّورات الّداخلية في قرطبة وَمن قائدها ؟
 .عـليه عبد الّرحمن النّاصر           

 
 . اقـرأ األبيات اآلتية للّشاعـر )ابن عبد ربّه( ثُم أجب عن األسئلة التي تليها :13س

 والّسـيـُف طـالبه فليس بناجٍ       رام ابن حفصون النّجاة فلم يسْر                  
 ــاجِ فاآلَن أنتـجهـا بـشـّرِ نــت      مـا زال يُـلـِقـُح كُـلَّ حـرٍب حـائـٍل                  
 غّب السُّرى وخوافت اإلدالجِ       ركبوا الفرار بعُـصبٍة قـد جّربـوا                  
 قـالـوا مـوالـَي كُـّلِ لـيـٍل داج              وإذا سـألـتـهـم مـوالـَي َمـن هـم                   

 .الثّورات الّداخليّة أو: راع الصّ أ( ما محور الّشعر الّسياسّي الذي تمثّله األبيات الّسابقة ؟  
 .قالها الّشاعـر في ثورة عـمر بن حـفـصون على األمويّين ( ما مناسبة األبيات الّسابقة ؟ ب
 

 . اقرأ األبيات اآلتية للّشاعـر )سعيد بن جودي( ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها :14س
 تولّوا سراعاً خوف وقـعِ الـمـنـاصـلِ       ولـّمـا رأونـا زاحـفـيـَن إلـيـهـم                    
 ووقُع الّصياصي تحَت وهجِ القساطلِ       فصرنا إليهم والّرماُح تنوشهم                    
 يُـقـاُد أسـيـراً ُمـوثـقـاً فـي الـّسـالسلِ       فلم يبَق منهم غيُر عاٍن ُمصفٍّد                    

 الّصراع بين العرب والمولّديناسّي الّذي تمثّله األبيات الّسابقة ؟ أ( ما محور الّشعر الّسي
 .قالها الّشاعر في وصف انهزام المولّدين ( ما مناسبة األبيات الّسابقة ؟  ب
 .التّحريض واإلثارة / رثاء الّسادات الّذين قُتلوا في الحروب   ( ما نتائج الثّورات الّداخلية والعصبيات في الّشعر ؟جـ 

 
 . اقرأ األبيات اآلتية لــ )ُمحّمد األسدّي( ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليه : 15س

 حتّى تُقّرَب نفسي ِمـن تـمـنّيهـا      ال ساغت الّراُح لي ِمن كّف ساقيها                  
 يُرضيهالثأِر َمن كان قبل اليوِم       وأْن أرى الخيَل تُروى فـي أعـنّـتها                  
 ُصمَّ الّصخوِر فلْم يُسمع مناديها      يا قـاسـَم بَن عـياٍض دعـوةً فـلـقـت                  
 وآَل ُعــّك إذا أحللَت واديـــهـــا      أبلْغ ربيـعـةَ والـحـيـيـِن ِمـن ُمـَضـٍر                  
 راعٍ يُحيطُ فضاها بعَد راعـيهـا      وآِل سعٍد فقد أضحت ولـيــس لـهـا                   

 .الّصراع بين العرب والمولّدين أ( ما محور الّشعر الّسياسّي الذي تمثّله األبيات الّسابقة ؟  
 .رثاء الّسادات الّذين قُتلوا في تلكم الحروب ما مناسبة القصيدة الماخوذة منها األبيات الّسابقة ؟ ب( 
 .وا اإلسّلم ِمن أصول غير عربيّة َمن دخل( َمن هم المولّدون ؟ جـ
 

 رب والمولّدين نوعان ِمن القصائد، اذكرهماتمّخضت عن العصبيّات في شعـر الّصراع بين العـ.16س
 .قصائد في التّحريض واإلثارة / قصائد في رثاء الّسادات الّذين قُتلوا في تلك الُحروب :  ـوابج
 

 أحد محاور الّشعر الّسياسي أحّس فيه األندلسيّون بمرارة ضياع الوطن وخسارة األرض بعد  ( ؟وّضح المقصود بـ )رثاء المدن والممالك. 17س
 .المعارك التي حصلت بين العرب والفرنج وسقطت على أثرها مدن األندلس واحدة تلو األخرى            

 ما أّول مدن األندلس سقوطاً في أيدي الفرنج ؟. 18س
 .ُطليطلة دينة أندلسيّة مرثيّة ؟  صيغة بديلة : ما أول م     
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 ( بين رثاء األندلسيّين ورثاء المشارقة ؟، ما الفرق ، قابل وازن )قارن .19س
   .لم يتوّسع المشارقة في رثاء مدنهم وممالكهم توّسع األندلسيّين  (1   جواب:   
 .ه عند األندلسيّين لم يظهر هذا اللون ِمن الّشعر في أدبهم بالقدر الّذي نجد( 2              
 . قصيدة ابن الّرومي راثياً فيها مدينة البصرة سّم قصيدة ِمن األدب المشرقي يتمثّل فيها رثاء المدن والممالك ؟ . 20س
 . اقرأ األبيات اآلتية ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها : 21س

 ما ُسبـيت ثـغـوُر ؟ُسروراً بعـد       لثكلك كيف تـبـتسم الثّغـور                 
 ِحـمـاها .. إّن ذا نـبـأٌ كــبــيـرٌ       ُطليطلةٌ أباَح الكُـفـُر مـنهـا                  
 وال منها الخورنُق والـّسـديـرُ       فليس مثالها إيواُن كسرى                  
 ــمــا شــاء الــقـديـرُ فـــذهللُ كـ      ألم تُك معقالً للّديِن صعـباً                   
 فصاروا حيث شاء بهم مصيرُ       وأخرَج أهلها منها جميعاً                   
 معالمها التي ُطـِمـَسـْت تـنـيـرُ       وكانت داَر إيماٍن وعـلـٍم                    
 األمــور قـد اضطربت بأهليها      فـعـادْت داَر ُكْفٍر ُمصطفاةً                   

 .رثاء المدن والممالك أ( ما محور الّشعر الّسياسّي الذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟ 
 .رثاء مدينة طليطلة ب( حّدد مضمون )موضوع( األبيات الّشعريّة الّسابقة ؟ 

 .المقّري ( َمن صاحب كتاب )نفح الّطيب( ؟ ـج
 

 جب عن األسئلة التي تليها :. اقرأ األبيات اآلتية  لـ )ابن خفاجة( ، ثُّم أ22س
 ومحا  محاسنك البِلى والنَّارُ       عاثت بساحتك الـعــدى يـا داُر                 
 طال اعـتـبـاٌر فيِك واستـعـبارُ       فـإذا تـرّدد فــي جنابـك نـاظــٌر                 
 بخرابـهـا األقـدارُ وتمّخـضت      أرٌض تقاذفت الُخطوُب بأهلها                  
 ال أنِت أنـِت وال الـّدياُر ديـارُ     كتبْت يُد الحدثانِفي عرصاتها                   

 بلنسية أ( ما المدينة المرثية في األبيات الّسابقة ؟ 
 . ( شهراً 20هـ بعد حصار دام )488سقوط مدينة بلنسية في أيدي األعداء عام ب( ما موضوع األبيات الّسابقة ؟ 

 . اقرأ األبيات اآلتية  لــ )أبي البقاء الّرندّي( ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها : 23س
 فال يغـّر بـطـيـب الـعـيـش إنـسـانُ       لـكــّل شـيء إذا مــا تــّم نــقــصـان              
 سـاءتـه أزمــان َمـْن َســّره زمــنٌ        دوٌل           -كما شاهـدتها  –هي األمور     
 وال يـدوم عـلـى حـال لـــهــا شـان       وهــذه الـّداُر ال تُـبـقـي عـلـى أحـٍد              
 كـما حكى عـن خيال الّطـيِف وسنانُ       وصار ما كان ِمن ُمـْلـٍك ومـن َمـِلك              
 ولــلـّزمــاِن مــــســــّرات وأحــــزانُ         فــجــائــُع الـّدهـِر أنــواع مـنـّوعـة             
 ومــا لــّمــا حــّل باإلسـالِم سُـلــوانُ      ولــلـحـوادث سـلـواٌن يُــســّهـلـهـا                
 هــــوى لــه أُُحــــٌد وانــهــّد ثـهـالنُ      دهـى الجـزيرةَ أمــٌر ال عــزاء لـه                
 حـتّـى خــلــت مـنـه أقـطـاٌر وبُـلـدانُ      صابها العيُن في اإلسالِم فارتزأت           أ    

 .رثاء المدن والممالك أ( ما المحور الّسياسّي الّذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟ 
 .على كّل فجائع الّدهر، وتتحّدى الّسلوان والنّسيان رثاء األندلس وتصوير فاجعتها التي تعلو الذي ناقشته األبيات الّسابقة ؟  ب( ما الموضوع العام

 .كان يتحّدث بلسان ُكّل األندلسييّن ال بلسانه فقط ( بم كان يتحّدث الّشاعر في األبيات الّسابقة ؟ ـج
  :به قريحة شاعر أندلسّي وسبب ذلك  ادتذه القصيدة ِمن أروع ما جعّد هت  ؟(ا التّأثير الّذي أحدثته القصيدة)م؟ لقيمة الفنّيّة للقصيدة الّسابقة( ما اد

 . نأنّه كان يتحّدث بلسان كّل األندلسيّيما ك القصيدة لم تكن في رثاء مدينة بعينها كغيرها ِمن القصائد بل جاءت في رثاء األندلس بأكملها، ( 1      
 .اراً بالعاطفة مشحوناً باألسى ُمبلّلً بالّدموع كّل بيت فيها موّ ( 3ترجم فيها ثورتهم المكبوحة                      ( 2       
 

 . وّضح المقصود بالّشعر والعصبيّة؟ 24س
 .زيّة ركهو الّشعر الذي تناول جانباً ِمن الّصراع بين العرب والمولّدين والفتنة والثّورات التي حاول أصحابها االنشقاق عن طاعة الّدولة الم جواب : 

 اته في أدب األندلسيّين .المدن حتّى أصبح فنّاً شعريّاً قائماً بذ : التّوّسع في رثاء. علّل25س
 .ألّن شعراء األندلس أكثروا ِمن القول في رثاء مدنهم ودولهم :  وابج 

 
       ؟  . وّضح المقصود بـ)شعر االستغاثة واالستنجاد(26س

نهاض عزائم ملوك المغرب العربّي في المحّل األّول ، وهمم المسلمين هو شعر يقوم على است: ما مضمون شعر االستغاثة واالستنجاد ؟ صيغة بديلة
 .في سائر أقطارهم ؛ كي يهبّوا بباعـث األخوة اإلسّلميّة لنجدة إخوانهم في األندلس ، ومّد يد العون لهم في جهادهم ضّد أعـدائهم 

 الستنجاد؟. اذكر ثالثاً ِمن عوامل )أسباب ودوافع وظروف( ظهور شعر االستغاثة وا27س
 .بسبب محو المعالم اإلسّلمية ِمن األندلس وطرد أهلها منها ب(          بسبب تساقط المدن والقواعد األندلسيّة تباعاً في يد األسبان : أ( جـواب

 . بسبب االفتنان في صور تعذيب صور أهل األندلس ( ـج         
 إلسالميّة منها على الّشعراء ؟. بيّن أثر تساقط المدن األندلسية ومحو المعالم ا28س

 استولى عليهم األسى والذّهول وال يملكون إاّل أّن يجأروا بشعر االستغاثة .: جـواب
 . علّل ما يأتي : 29س

 جأر شعراء األندلس بشعر االستغاثة . -أ
 ينِمن مرابطين وموّحدين ومرينيّ  قلوب ملوك المسلمين عاّمة وملوك المغرب العربّي خاّصة يُخاطبون

 ب( عـدم استجابة الملوك الستغاثات واستنجاد الّشعـراء .
 . انشغالهم الملوك بأحداث بّلدهم وهمومها / يأسهم ِمن أهل األندلس / تآمرهم مع أعداء البّلد عليهم وعلى إخوانهم أهل األندلس : جـواب
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 . ما الفئات التي خاطبها الّشعراء لنجدة األندلس ؟30س
 ين عاّمة وملوك المغرب العربّي خاّصة ِمن مرابطين وموّحدين ومرينيّينملوك المسمل :جـواب

 جابة لهم حيناً ورفضها حيناً آخراالستاألندلس؟ . بيّن موقف ملوك المسلمين عاّمة، وملوك المغرب العربّي خاّصة، ِمن استغاثة المسلمين في 31س
 

 :ـّم أجب عـن األسئلة التي تليهاار القضاعي(، ثُ )ابن األبّ بيات الّشعـريّة اآلتية للّشاعـر. اقـرأ األ32س
 أدرك بــخــيـلـك خــيــِل هللِا أنــدلــســا          إّن الــّســبـيـَل إلـى َمـنجــاتــهــا َدَرسـا           
 مـساوَهْب لي ِمن عزيز النّصر ما التمست          فلم يزْل منَك ِعــّز الـنّـصِر ُمــلـتــ           
 يا لـلـجـزيـرِة أضـحـى أهـلـهـا جــزراً          للحـادثــاِت ، وأمــسـى جــّدهـا تــعـــسا           
 وفــي بـلــنـسـيـٍة مـنــهـا وقُــُرطــبــٍة          مـا يَـنِسـُف الـنّـفـَس أو ما ينزُف النّفسا           
 ُك مـبـتـسـمـاً           جذالن وارتـحـَل اإليــمــاُن مــبــتـســمـاً مــدائـٌن حــلّـهـا اإلشـرا           
 وصيّرتـهـا العـوادي الـعـائـثـاُت بـهـا           يستوحُش الّطرُف منها ِضعـَف مـا أنسا           
 أثــنــائــهــا َجــَرســاــا لـلـمـسـاجـِد عـادت للـعــدا بـيـعـاً           ولــلــنّــداء غـــدا ي           
 لهـفـي عـلـيهـا إلى اسـترجاع فائتها           َمـــدارسـاً لـلـمـثـانـي أصـبــحـت ُدرسـا           

 االستغاثة واالستنجادأ( ما محور الّشعر الّسياسّي الذي تمثّله األبيات الّسابقة ؟ 
 .األبّار بسلطان تونس أبي زكريا بن أبي حفص يستنجد فيها ابّن ( ما مناسبة األبيات الّسابقة ؟ ب
 

 . ما أبرز العـصور التي ُكتِب فيها شعـر االستغاثة واالستنجاد ؟ 33س
 .لسّلطين بني َمرين في المغرب  ء عـلى كـتابة قـصائد االستغـاثة حيث اعـتاد الّشعـرا هـ(897 -هـ 633) عـصر بني األحمر :جـواب

 شـعـراء بني األحمر ذين استغاثوا بسالطين بني مرين ؟ . َمن هم الّشعـراء الّ 34س
 

 . اقرأ األبيات اآلتية ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها : 35س
 هل ِمن معيني في الهوا  أو ُمنجـدي         ِمن ُمتْهم في األرض أو ِمن ُمنجِد ؟       
شِد قـد وضحت فهـل         بالـعـدو         تـيـن ِمـن امـرٍئ مـسـتـرشـدِ هـذي سبيُل الرُّ
قـى         ُخــْذ مـنـه زادك الرتــحــالـك تـسـعـدِ          هـذا الـجـهـاُد رئيس أعـمال التـُـّ
 هـذا الّربـاطُ بأرِض أنـدلـس ، فَـُرْح         منه الماضي لما يُرضي إلهك واغـتدِ        
ـِد ؟َمـْن ذا يُـطـّهـُر نـفـَسهُ بــعــز         يــمــٍة         مـشـحـوذٍة فـي نَـْصـِر ديـن ُمـحـمَّ

  .محّمد بن األحمر نظمها شاعره أبو عمر المرابط أ( َمن قائل األبيات الّسابقة ؟ 
 . الّسلطان يعـقـوب المرينّي ب( َمن المخاطب في األبيات الّسابقة ؟ 

  .االستغاثة واالستنجاد ابقة ؟ ج( ما محور الّشعر الّسياسّي الذي تمثّله األبيات السّ 
 

عر الّسياسّي ؟   36س    . ما الّسمات الفنّيّة )الخصائص( التي تميّز بها الّشِ
 مالةر واالستالمزيد ِمن التّأثي بهدف النّفس الّدينّي الّذي يبثّه الّشاعر في ثنايا قصيدته/  الميل إلى العبارات المؤثّرة في الّسامع/ حرارة العاطفة          

 . اكتب أربعة أبيات شعريّة ممثّلة للّشعر الّسياسّي ، مّما ورد في الكتاب الُمقّرر .37س
 لكـّل شيٍء إذا مـا تـّم نـقـصـاُن            فـال يُـغـرُّ بطـيِب العـيِش إنسانُ  -1
 هـي األمور كما شاهـدتها ُدوٌل            َمـْن َسـّره زمـٌن سـاءتـه ازماُن  -2
 حـتـك الِعـدى يا داُر            ومـحـا  مـحاسنك الـبـلـى والنّارُ عـاثت بسا -3
 وكــانــت داُر إيــمــاٍن وعــلـٍم             معـالـمها الـتـي ُطـمست  تُـنـيـر -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 ةأة األندلسيّ شعر المر -بمشاركة النّصارى مناسباتهم                -أاألندلسّي في جانبين ، اذكرهما ؟    . تمثّل التّفاعل االجتماعّي في الّشعر1س
 . ما نتيجة امتزاج العرب بغيرهم ِمن األجناس والّديانات في األندلس ؟2س

 .مشاركة العرب المسلمين ألهل األديان األخرى مناسباتهم وأعيادهم ( ـج  تفاعل في طرق العيش وأساليبه -بتمّي في الفكر والثّقافة  تفاعل ح -أ     
 .التّسامح والتّفاهم الذي كان سائداً هناك أعيادهم ومناسباتهم ؟   مين ألهل األديان األخرى . وّضح داللة مشاركة العـرب المسل3س
 

 .العاّمة / الحّكام / الجواري / الحرائر / األدباء    . ما الفئات والّطبقات التي شاركت النّصارى احتفاالتهم ؟4س
 إعداد أصناف خاّصة ِمن الّطعام -بمبادلة الهدايا       أ(  صارى في احتفاالتهم ؟. ما مالمح ومظاهر وأشكال ذاك التّفاعل وتلك المشاركة للنّ 5س
 . اقرأ األبيات اآلتية ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها :6س

 قـل لريحانة العُـلى والمـكارْم          والكريُم النّجاُر وابـن الـمـكــارمْ          
 نـاٍس          بالّدنانيِر فـوَق محـِض الّدراهـمِ  قـد بعـثـنا إليك يا خـيـرَ          
 ُدمَت للمهرجاِن والعيِد والنّيـ           روِز إلـفـاً ِمـن الحـوادِث سالـم         

 . نظمها في هدية ألحد الوزراءأ( ما مناسبة األبيات الّسابقة ؟ 
 . مشاركة النّصارى مناسباتهم   تمي إليه األبيات ؟ب( ما الموضوع الّشعرّي ِمن شعر التّفاعل االجتماعّي الذي تن

 . تبادل الهدايا بحلول العـيـد   ( بيّن صورة مشاركة العـرب للنّصارى مناسباتهم ظهرت في األبيات الّسابقة ؟جـ
 . اقرأ األبيات اآلتية للّشاعر الفقيه أبي موسى بن عبد المنعم  ثُّم أجب عّما يليه ِمن أسئلة : 7س

 يا بـنـي األصـفـر أنـتـم بـذّمــي            منـكم الـقـاتـل لـي والمسـتـبـيــح          
 أمـلـيـٌح هـجـُر َمـْن يـهــواكـــم            وحـالٌل ذاك فـي ديـِن الـمـسـيـح ؟          

ـعـر والـتّـفـاعـل االجـتـمـاعــّي :  الــّشِ
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 صـحـيــحْ يا عليَل الّطرِف ِمن غير ضنًى            وإذا الحـــَظ قــــلــبـاً فـ          
 كُلُّ شيٍء بعد ما أبصرتُكُم ِمـْن            صنوِف الُحسِن فـي عـيني قـبيحْ           

 أ( ما مناسبة األبيات السابقة ؟ 
 نجةدة استجّلباً للفرهـذه القصي وصاحب ُحّجة وبرهان وكان عالماً وفـقـيهاً فـقال ، وكان ذا شأْن بفـتاة ِمن الـفـرنجةرغـبة هـذا الـفـقـيه في الـّزواج   

 .مشاركة النّصارى مناسباتهم   ب( ما الموضوع الّشعرّي ِمن شعر التّفاعل االجتماعّي الّذي تنتمي إليه األبيات الّسابقة ؟
           الفرنجةبني األصفر هم ج( ما المقصود بـ )بني األصفر( الموجود في البيت األّول ؟ 

 
 .نظرة االحترام التي يكنّها المسلمون للّسيد المسيح عليه الّسّلم ين للنّصارى في مناسباتهم ؟ . عالَم اعتمدت مشاركة المسلم8س
 . اذكر صور التّفاعل الحضارّي ظهرت في أدب األندلسيّين شعراً ونثراً ؟9س

 .ضوعات األدب األندلسّي وفنونه )شعراً ونثراً( ظهر التّفاعل االجتماعّي في موب(         كانت المشاركة مبنيّة على نظرة االحترام     أ(          
 .وصف مصارعة الثّيران والتّماثيل د(          رسم أدباء األندلس صورة تفصيليّة للكنائس ( ـج        

 
 . ما األسباب والعوامل)الّدوافع والّظروف(التي أدت إلى ظهور شعر المرأة األندلسيّة؟10س

 تمتّعت بها المرأة في األندلس ؟ صيغة بديلة : ما المكانة التي
 النّفوذ الّسياسّي الواسع لهاب( مارست قدراً ِمن الحريّة غير يسير          : أ( جـواب

 توليها مناصب مختلفة فكانت كاتبة وخّطاطة وبصيرة بالحساب ورواية للحديث وشاعرة( ـج
 .لّشاعرة )واّلدة بنت المستكفي( كانت تجمع األدباء في مجلسها لمدارسة الّشعر ومطارحته مثل اد( 
 .ِمن الّسؤال الّسابق )أ + ب( نقطة . عالم تدّل مشاركة المرأة في الحياة األدبيّة في األندلس ؟  11س
عر ؟  اذكر أسماء ثالثة شاعرات اشتهرن في م .12س  .واّلدة بنت المستكفي / حّسانة التّميميّة / جارية واّلدة الّسوداء جال الّشِ
 

 اقرأ األبيات اآلتية لـ )حّسانة التّميميّة( ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها :. 13س
 إنّــي إلـيـَك أبـا الـعـاصــي موّجـعـةٌ              أبا الحسين، َسقَتْهُ الواكَف الّديمُ           
 ى نعـماك يا حـكـمُ قــد ُكـنـُت أرتـُع فـي نعـماه عـاكـفة              فالـيوَم آوي إل          
هـى األمــُم             أنــَت اإلمـاُم الّـذي انـقـاَد األنـاُم لـه              وملّكته مـقـالـيـَد الـنُـّ
 ال شيَء أخشى إذا ما كنت لي كنفاً               آوي إلـيـه وال يـعـرونـي الـعـدمُ           

 .شعر المرأة األندلسيّة ه األبيات الّسابقة ؟ أ( ما الجانب الّشعرّي الّذي تنتمي إلي
 .لجؤها إلى الحكم أمير األندلس بعد وفاة أبيها  ب( ما المناسبة التي قيلت فيها األبيات الّسابقة ؟ )حّدد مضمون األبيات الّسابقة ؟( 

 الحكم على شعرها واستحسنه وأمر لها بإجراء راتب،  الحكم أمير األندلس، وقـد وقفيات الّسابقة ؟ وما موقفه منها ؟ ( َمن المخاطب في األبـج
 . وكتب إلى عـامله عـلى إلبيرة وجّهـزها بجهاز حسن          

 
 . اقرأ األبيات اآلتية للّشاعـرة )واّلدة بنت المستكفي( ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها :14س

 تهـَو جاريتي ولـم تـتـخـيّـرلو كنت تنصف في الهوى ما بيننا             لـم          
 وتـركـَت ُغـصناً مثـمـراً بـجـمـالـه             وجـنْحـَت للغصِن الّذي لم يثمرِ          
   ولقـد عـلـْمَت بـأنّـني بـدُر الـّسـمـا             لكْن ولعـَت لشقـوتي بالمشتري         

 .شعر المرأة األندلسيّة ت الّسابقة ؟ أ( ما الجانب الّشعرّي الّذي تنتمي إليه األبيا
 . كانت لها جارية سوداء ظنّت أّن ابن زيدون مال إليه فكتبت له هذه األبيات ( ما مناسبة األبيات ؟  ب
 . اكتب أربعة أبيات ّشعريّة تحفظها ِمن شعر التفاعل االجتماعّي ؟ 15س

 والكريم النّجار وابن الـمـكـارم       قُـْل لـريـحـانـة الـعُـلـى والـمـكـارم                
 قـْد بعـثـنا إلـيــَك يــا خــيــر نــاٍس             بالّدنانير فـوَق محَض الّدراهـمْ           
 لو كنَت تنصُف في الهوى ما بيننا             لم تهَو جاريتـي ولــم تــتــخـيّـر          
 ـراً بـجـمـالـه             وَجنَْحَت للـغُـصِن الّذي لم يـثـمرِ وتركَت ُغـصـنـاً مثـم          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
               

 
 فّن شعرّي أنيق اتّخذ قوالب بعينها في نطاق تعّدد القوافي واألوزان الّشعريّة، وهو كّلم منظوم على وزن  هي. وّضح المقصود بالموّشحات ؟ 1س

 .( األقرع(، واألقّل ِمن خمسة أقفال وخمسة أبيات ويُقال له )امالتّ مخصوص ، يتألّف ِمن ستة أقفال وخمسة أبيات ويُقال له )       
 . وّضح المقصود بـ : الموّشح التّاّم ، الموّشح األقرع .2س

 (البيت الّذي يخلو ِمن المطلعالموّشح األقرع : ما ُوِجد فيه المطلع / : )الموّشح التّاّم : جـواب
 ؟. بيّن سبب تسمية الموّشحات بهذه التّسمية 3س

 .لما فيها ِمن زخرفة موسيقيّة وشكليّة ب(            اُشتُقت ِمن الوشاح وهو ثوب مرّصع بالجواهر واللؤلؤ تلبسه المرأة للّزينة والتّجّمل أ(        
 

 . لما فيه ِمن زخرفة موسيقيّة وشكليّة أو )بالثّوب المرّصع الُمزخرف( ؟   . علّل : تشبيه الموّشحات بــ )الوشاح(4س
 . إلى متى ترجع نشأة الموّشح ؟ )كيف تطّور فّن الموّشح( ؟5س

حّرر ِمن التّ   العباسيّة في بغداد بنظام القصيدة، وحاولت عـندما ضاقت الحياةالمحاوالت التّجديديّة التي ظهرت في العصر العباسّي، : الّرأي األّول 
رين ( باختراع بعض األوزان والنّظم متحرّ مسلم بن الوليد وأبي نواس وأبي العتاهيةكـ ) قيودها لتجاري البيئة الحضريّة الجديدة فقام بعض الّشعراء 

 .ِمن الوزن ، ومجّددين في  القوافي ، فظهرت المخّمسات والمزدوجات 
 .أثير ِمن عّدة عوامل وهو الّرأي األقرب للواقع بأّن الموّشحات فّن شعرّي أندلسّي النّشأة ظهر وشاع في بّلد األندلس بت: الّرأي الثّاني 

 الــمــوّشــحات األنـدلـسـيّـــة :
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 . ما تحته خّط في الّرأي األّول، وّضح ذلك ؟  يّة التي ظهر في العصر العباسّي . يُرجع بعض الّدارسين نشأة الموّشحات إلى المحاوالت التّجديد6س
 .ة / لتجاري الحياة الحضريّة الجديدة بسبب ضيقها بنظام القصيدر ِمن قيود القصيدة العربيّة ؟  . علّل : محاولة الحياة العباسيّة التّحرُّ 7س
 . ما عوامل ظهور المخّمسات والمزدوجات ؟ 8س

ر ِمن الوزن         ب(       اء باختراع بعض األوزان والنّظم            قيام بعض الّشعرأ(          التّجديد في القوافي( ـج        التّحرُّ
       . وّضح المقصود بالمخّمسات والمزدوجات ؟9س
 أْن يؤتى / المزدوجات : أْن يؤتى بخمسة أقسام ِمن وزن وقافية ثُّم بخمسة أخرى ِمن وزن وقافية أخرى إلى آخر القصيدة : )المخّمسات:  وابج

  . بشطرين ِمن قافية ثُّم بآخريِن ِمن قافية أخرى             
 ابن زهر اإلشبيلي بن سهل اإلشبيلّي/لسان الّدين بن الخطيب/ا. اذكر ثالثة ِمن شعراء الموّشح؟ 10س
 . يتكّون الموّشح ِمن عّدة أجزاء ، وضّحها .11س

 .هو القسم األّول ِمن الموّشح ، ويتكّون عادة ِمن شطرين أو أربعة وتسّمى األغصان أ( المطلع  : 
 .منها الّسمط  ُكلّ  وهو مجموعة األبيات التي تلي المطلع، ويتكّون ِمن مجموعة أقسام يُسّمىب( الّدور: 

 .ّلثة عن ث ، ويتكّرر بالعدد نفسه في بُنية الموّشح على أْن  ال يقّل عددهاهو ُكّل شطر ِمن أشطر الّدور، وقد يتألّف ِمن فقرة أو فقرتين: ( الّسمطج
 .، وهو شبيه بالمطلع في الموّشح التّاّم من حيث القوافي وعدد األغصان ما يلي الّدور مباشرةد( القفل: 

 . وهو عكس بيت القصيدة، ويتكّون في الموّشح ِمن الّدور مضافاً إليه القفل الذي يليهـ( البيت : ه
 . ، وتتساوى في عددها وترتيبها وأقلّها اثنانلقفل أو الخرجةُكّل شطر ِمن أشطر المطلع أو ا: و( الغُصن

  :وهو آخر قفل في الموّشح وهـو نوعان ز( الخرجة : 
 .أْي عاميّة أو أعجميّة األلفاظ وهي المفّضلة الُمستحسنة خرجة زجليّة :  -2              فصيحة اللفظ بعيدة عن العاميّة  بةخرجة معر -1      

 . اكتب أربعة أسطر شعريّة متتالية ممثّلة لشعر الموّشحات .12س
   أيُّها الّساقي إليَك الُمشتَكى          قـد دعـوناك وإْن لم تسمع           

 ونديٍم ِهـْمـُت فـي ُغــّرتـه                              
 وشربُت الّراَح ِمن راحته                              
 كـلّما استيقـظ ِمن سكرتـه                              

عر العربّي .13س  . بيّن أهميّة الموشَّح في مسيرة التّجديد الفنّّي للّشِ
 تناسب الغناء ل التّركيز على الخفّة والّرشاقة اإليقاعيّة زان الموسيقيّة للقصيدة العربيّة/التّنويع في األو/ ي شكل القصيدة العربيّة المعروفة التّجديد فج: 
 .الغزل ، الوصف ، المديح ، الّرثاء ، التّصّوف الموّشح ؟  . اذكر خمساً ِمن أغراض14س
 

 للّشاعـر )ابن زهـر اإلشبيلّي( ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها : . اقرأ األسطر الّشعريّة اآلتية 15س
 يا شقيق الّروح ِمن جسدي            أهوًى بي منَك أم لممُ              

 ضعُت بين العْذِل والعَذَلِ                                    
 وأنا وحدي على َخبَلِ                                     

 ما أرى قلبي بمحتمل                                     
 ما يُريد البيُن ِمن َخلَدي               وهو ال َخْصٌم وال َحَكمُ              

 الغزلما موضوع الموّشح الذي تمثّله األبيات الّسابقة ؟  -أ
 ابن سناء الُملكَمن صاحب مؤلّف )دار الّطراز( ؟  -ب
 الّشعـرّي الّذي تُمثّله األسطر اآلتية للّشاعـر )أبي جعفر بن سعيد( : . ما الغـرض 16س

 ذهبَْت شمُس األصيِل         فـّضـة الـنّـهــر ِ                
 أيُّ نــــهــٍر كالـُمـدامــة                         

 صيّـَر الــّظـَل فــدامــةْ                            
 فهو كالعْضِب الّصقيِل       ُحـــّف بــالـشَّـفـرِ               

 الوصف: جــواب 
 ما الغرض الّشعرّي ِمن الموّشحات الّذي تُمثّله األسطر اآلتية :. 17س

 ذاك َضـْوُء الّصباحِ قـد الحـا          ونسيُم الّرياِض قـد فاحا           
 خّل عنه وشعشْع الّراحا        ال تُـِقــْد في الـّظالِم مصباحاً              

 حـيــَن تنهـُل أدمــُع  الــقــطــرِ                           
 نظمْت جوهَر العاُل سلكا                كـفُّ  َمِلٍك يُزيُّن الـُمـلكا          
 مـا بـرا هللاُ مثـله مـلـكـاً                الَح بدراً وفاَح لي مسكاً           

 كالـحيا كـاألمـانّي كـالـّدهــرِ                            
 أيُّ بـــحــــٍر وأيُّ ضــــرغــــاٍم        أيُّ رمحٍ وأيُّ َصمصاِم           
 طاعٌن في الّصدِر ضارُب الهاِم         بـين كــّرٍ وبـيـَن إقــدام          

 المديحالجواب : 
 ِمن أغراض الموّشح الّذي تُمثّله األسطر اآلتية :ما الغرض الّشعرّي . 18س

 مــاُء الـمــدامــعِ صــاْب         عـلــيــَك أولــــى أْن يــــجـــودْ            
 ســقــى الــبـّريــة صـاْب          زرٌء أحـــلّــــَك الـــلـــحــــودْ            
 يُجري عـلـى الـمـْيـِت العُهـودْ           نـاديـُت قــلـبـاً ُمــصــابْ            
 الّرثاء الجواب :

             ما الغرض الّشعرّي ِمن أغراض الموّشح الّذي تُمثّله األسطر اآلتية :. 19س
 عـندما الَح لعيني الُمتّكا         ذبُت شوقاً للّذي كان معي              
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 العتيُق الُمشّرف أيُّها البيتُ                            
 جاءك العبُد الّضعيُف الُمسِرفُ                           
 عـيـنُـه بـالـّدمـع شوقاً تــذُرفُ                           

 ُغـربةً منه وهجٌر فالبُكا                    ليس محموداً إذا لم ينفعِ         
 التّصّوف : الجواب 

 
 نّية للموّشح ِمن حيث الّشكل الفنّّي ؟. وّضح الّسمات الف20س

 .االبتكار هي بالنّسبة لألندلسيّين شاهد على اإلبداع وب(     تُعّد ثورة على البُنية التّقليديّة للقصيدة العربيّة التي تلتزم وحدة الوزن والقافية أ(          
 ن حيث اللغة ؟      . وّضح الّسّمات الفنّيّة للموّشح مِ 21س

 .الغاية الغنائيّة للموّشح قادت الوّشاحين إلى التّساهل اللغوّي ( ـج       الّركاكة والّضعفب( الفصاحة والتزام قواعد اللغة       أ(          
 .الميل إلى استخدام بعض األلفاظ العاميّة أو األعجميّة خاّصة في )الخرجة( د(          

 
 ن حيث الّصنعة البديعيّة )األسلوب( ؟ . وّضح الّسمات الفنّيّة للموّشح مِ 22س
ً  ب(   الميل نحو الّصنعة البديعيّة ِمن طباق وجناس   أ(  :  وابج   التّكلّف والّضعف في  التّركيب أحيانا

 . وّضح الّسمات الفنّيّة للموّشح ِمن حيث الّصورة الفنّيّة ؟ 23س
 .في مجاالت التّشابيه واالستعارات والكنايات  االعتماد على الجانب البيانّي الُمستَمّد ِمن الّطبيعةأ( 

 .فالقدود غصون، والوجوه بدور ، والغمام كالوشاح األبيض ، وحبّات البرد تنثر كالآللئ كانت معظم الّصور مألوفة في مجال الوصف؛ ب( 
 . ، وتثنّي الغصون بالّرقص تفتّح أكمام الّزهر باالبتسام فكثيراً ما شبّه الّشعراء؛  تشخيص ظواهر الّطبيعةد(                  البساطة واليُسر ( ـج
 

 .( ِمن الّسؤال الّسابق بما تحته خّط في النّقطة )ألوفة في مجال الوصف ، وّضح ذلك؟ كانت معظم الّصور م. 24س
 .الّسؤال الّسابق ِمن  )د(ما تحته خّط في النّقطة . أعِط مثاالً على تشخيص ظواهر الّطبيعة في الموّشح األندلسّي ؟25س
 

 . وّضح الّسمات الفنّيّة للموّشح ِمن حيث المعاني واألفكار ؟26س
 مستمّدة ِمن البيئة األندلسيّةب(                     البساطة والتّكرار لمعاٍن تقليديّة مألوفة دون تجديد أو إبداع أ(     
 ّشعريّة ؟. وّضح الّسمات الفنّيّة للموّشح  ِمن حيث الموسيقا ال27س

 حظيت باهتمام كبير بسبب حرص الّشاعر على تنويع النّغم واألوزان وتردد القوافي وحرف الّرويأ(  
 .تحقيق إيقاع رشيق يتّلءم مع اللحن والغناء ب(  
  ت الغاية ِمن الموّشحات التي تناولانسجاماً مع صف الّطبيعة ومجالس اللهـو أكـثر جاءت الموسيقا الّشعـريّة في الموّشحات التي تتناول الغـزل وو( ـج 

 .أغـراضاً أخرى        
 .الغزل، وصف الّطبيعة ومجالس اللهو   . حّدد الموضوعات التي جاءت أكثر انسجاماً مع الغاية ِمن الموشَّحات ؟28س
 

 . علّل ما يأتي : 29س
 (وّشحألنّها آخر أجزاء المالخرجة جزءاً هاّماً في الموّشح .     )تُـعـّد  -1
 وّي .        ـميل الوّشاحين في كثير ِمن األحيان إلى التّساهل اللغ -2

 . قواعد اللغة أو الّركاكة والّضعفبديل: تتفاوت اللغة في الموّشحات تفاوتاً كبيراً بين الفصاحة والتزام 
 .بسبب الغاية الغنائيّة للموّشح وائتّلفه مع روح العاّمة : جـواب

 ( .فاظبسبب القيود التي أضافتها الّصنعة البديعيّة على األلعف في تركيب الموّشحات  .  )لّف والضّ التّك -3
 ( .ة والحضارة والّطبيعة األندلسيّةألنّها مستمّدة ِمن البيئديّة مألوفة دون تجديد أو إبداع . )البساطة والتّكرار لمعاٍن تقلي -4
 م كبير .حظيت الموسيقا الّشعريّة في الموّشحات باهتما -5

 : تركيز الوّشاحين على الخفّة والّرشاقة اإليقاعيّة . ةبديلصيغة 
: جاءت الموسيقا الّشعريّة في الموّشحات التي تناولت الغزل ووصف الّطبيعة ومجالس اللهو أكثر انسجاماً مع الغاية ِمن الموّشحات  ةبديلصيغة 

 . التي تناولت أغراضاً أخرى
 .على تنويع النّغم واألوزان وترداد القوافي وحروف الّروي بسبب حرص الّشاعر   جواب:

 بقي موضوع الغزل متقّدما على الموضوعات األخرى . -6
 رابقم مجالس الغناء والغزل والشّ محاولة شعب األندلس االستمتاع بطبيعة بّلده الّساحرة في( ـج  ارتباطه بالخمر -بالغاية الغنائيّة للموّشح    أ(     
 ّد الموّشحات ِمن حيث الّشكل الفنّّي ثورة على البنية التّقليديّة العربيّة .تُعـ -7

 إيقاعاً  قألّن القصيدة العربيّة تلتزم وحدة الوزن والقافية، بينما في الموّشحات تتنّوع األوزان وتترّدد القوافي وحروف الّروي على نحو يُحقّ : جـواب
 .ناء رشيقاً يتّلءم مع اللحن والغ           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 الّرسائل ، الخطابة ، الوصاياالفنون النّثريّة في األدب األندلسّي ؟ . ما أبرز 1س
 الّرسائل الّديوانيّة )الّرسميّة( / الّرسائل اإلخوانيّة / الّرسائل األدبيّة التّأليفيّة. عّدد أنواع الّرسائل في األدب األندلسّي ؟ 2س
 جرت بين الوالة وقادتهم، وتشمل على توجيهات إداريّة وأوامر سياسيّة  أو هي مرسّلت رسميّة المقصود بالرسائل الّديوانيّة ؟  . وّضح3س

 . عسكريّة، مثل: كتب المبايعة والتولية وعقود األمان وكتب الّصلح والتّوقيعات األدبيّة       
 حكتب المبايعة ، كتب التولية ، عقود األمان ، كتب الّصل. اذكر مثالين على الّرسائل الّديوانيّة ؟ 4س
 ، أوامر عسكريّةتوجيهات إداريّة، أوامر سياسيّة؟ ن موضوعات الّرسائل الّديوانيّة. اذكر ثالثة مِ 5س

 : ِمــن قــضـايــا الــنّــثــر األنــدلــســـيّ  –الــوحــدة الـثّـانـيـة 
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  . ما الّطبقات التي كانت تطلق عليها لفظة الكاتب في األندلس ؟ 6س
 .وله مكانة مرموقة عند أهل األندلس وأشرف أسمائه الكاتب أ( كاتب الّرسائل:        
 ( الكاتب الخاصّ وهو المسؤول عن شؤون الخراج وكان لكّل أمير كاتب يُسّمى )لّزمام: ب( كاتب ا      

 ؟ ، كما يراها المنصور بن أبي عامر . ما الّشروط الواجب توافرها في كاتب الرسائل الّديوانيّة7س
 .عـدم كتابة كتاب اعتراض / ي رّق رديءجودة الخّط / تمييز أنواع الّرق والمداد/ عـدم الوقـوع في الخطأ / عـدم العـمل ف:  جـواب

 . بيّن صفات الكتبة الجهلة كما يرى المنصور بن أبي عامر ؟8س
 عدم القدرة على تحكيم الخّط / عـدم القدرة على تمييز أنواع الّرق والمداد ج : 

 ( ؟. ما الّسمات الفنّيّة للّرسائل الّديوانيّة ؟ )ما الّسمات الفنّيّة للكتابة الّرسميّة9س
لد( الفصاحة والقّوة ( ـج    تفضيل اإليجاز والقصد في التّعبير وإيثار المعنىب( جودة الخّط    أ(   الّسجع عفويّةهـ(       البساطة والبُعد عن التّعمُّ
 .تفضيل اإليجاز والقصد في التّعبير وإيثار المعنى  . عالَم تدّل الكتابة الّرسميّة ؟10س
 .أصحاب التّوقيعات المقتضبة  جاز والقصد في التّعبير وإيثار المعنى في كتابة الّرسائل الّديوانيّة ؟. َمن المشهور باإلي11س
 . اقرأ النّّص اآلتي ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليه : 12س

م بحبل الجماعة، أو أللقيّن بنانها على رضف والتّعسُّف عن جاّدة الّطريق، لتمدّن يداً إلى الّطاعة واالعتصا ير، فدعني ِمْن معاريِض المعاذ)أّما بعدُ 
 المعصية نكاالً بما قدمت يداك، وما هللا بظاّلم للعبيد( .

 فن الّرسائل الّديوانيّةأ( ما الفّن األدبّي الّذي ينتمي إليه النّّص الّسابق ؟ 
 عبد الّرحمن األّول وّجهها إلى سليمان بن األعرابيّ ب( َمن صاحب النّّص الّسابق ؟ 

 .ال تفترق عن بعض أنواع اإلنشاء في العصر األموّي بالمشرق /  الفصاحة والقّوة ( ما الّسمات الفنّيّة للرسالة الّسابقة ؟ ـج
 . اقرأ النّّص اآلتي ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليه :13س

 ، وقد علمَت بما قّدْمَت، )أّما بعـُد، فإْن يكن التّقصير لك مقدماً، فعند االكتفاء يكون لك مؤّخراً           
 فاعـتمد على أيُّهما أحبْبت( .            

 .الّرسالة الّديوانيّة أ( إلى أي نوع ِمن انواع الّرسائل تنتمي الّرسالة الّسابقة ؟ 
 أمية بن زيد كاتب عبد الّرحمن بن هشام ب( َمن كاتب الّرسالة الّسابقة ؟ 

 ن زيد كاتب عبد الّرحمن بن هشام يستقصره في ما فّرط ِمن عملهكتبها أمية بج( ما مناسبة الّرسالة ؟ 
 .الحّدة في الخطاب  -3القصد في القول          -2اإليجاز واإليماء            -1د( ما الّسمات الفنّيّة للّرسالة الّسابقة ؟   

 . اقرأ الّرسالة اآلتية ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها :14س
 األولياء الّذين يُستعدُّ  -أبقاه هللا  -لّما امتحن أمير المؤمنين موالي  وسيّدي   -حفظك هللا وتواّلك وسّددك ورعاك  -هللا الّرحمن الّرحيم )بسم         

 فعـّرفني أكرمك هللا ، ما العذر الّذي أوجب توقّفك ؟( .الوالية متأّخراً عن الّصلة ...  بهم وجدك متقّدماً في         
 الّديوانيّةلى أي نوع ِمن انواع الّرسائل تنتمي الّرسالة الّسابقة ؟ أ( إ

 الحكم المستنصر باهلل ب( َمن كاتب الّرسالة الّسابقة ؟ 
  ؟( ما مناسبة الّرسالة الّسابقةـج

 .نعه النّاصر ألوالده أنشأها بأمر ِمن أبيه النّاصر لدين هللا إلى المشاور أبي إبراهيم حين تخلّف عن حضور اإلعذار الّذي ص     
ل    ( 2البساطة    ( 1د( ما الّسمات الفنّيّة للّرسالة الّسابقة ؟     عـفويّة الّسجعج( البعد عن التّعمُّ

 
 . اقرأ الّرسالة اآلتية ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها : 15س

 ألمير المؤمنين سيّدنا ... فلهذا تخلّفُت ولعلمي بمذهبه  في لنفسي، إنّما كان )قرأُت، أبقى هللا األمير سيّدي، هذا الكتاب وفهمته ولم يكن توقّ         
 توقّفت إْن شاء هللا تعالى( .         

 الّديوانيّةإلى أْي نوع ِمن أنواع الّرسائل تنتمي الّرسالة الّسابقة ؟  أ(
 المشاور أبو إبراهيم َمن كاتب الّرسالة الّسابقة ؟  ب(
 .كتبها رّداً على رسالة الحكم المستنصر سالة الّسابقة ؟ ما مناسبة الرّ  جـ(
 عـفـويّة الّسجع / البعـد عـن التّعـّمل/  البساطةما الّسمات الفنّيّة للّرسالة الّسابقة ؟  د(
 

 اً لّشوق، وتصّور جانباً ُمهمّ رسائل ومكاتبات يتبادلها األصدقاء واألخوان في موضوعات المعاتبة وا هي. وّضح المقصود بالّرسائل اإلخوانيّة ؟ 16س
 .ِمن العّلقات االجتماعيّة بين األدباء           

 . بيّن أهميّة ومكانة الّرسائل اإلخوانيّة في األدب األندلسّي ؟17س
 .تصويرها جانباً مهّماً ِمن العّلقات االجتماعيّة بين األدباء  / احتلّت مساحة كبيرة بين األدباء          

 ر أربعاً ِمن الموضوعات التي عالجتها الّرسائل اإلخوانيّة ؟ . اذك18س
   زهو بها المجالس تصوير مباهج ومفاتن تب(                     الحّث على األُنس والّدعوة إلى الحضور والتّشجيع عليه أ(            

 االستعطاف                                 هـ( ن                نيالّشوق والحد(          المعاتبة بين اإلخوان واألصدقاء( ـج          
 لاالحتراس الجمي/ البراعة الفنّيّة في ضرب األمثال  / الّدخول في الموضوع مباشرة الفنّيّة للّرسائل اإلخوانيّة ؟   . اذكر ثالثاً ِمن  الّسمات19س
 

 تي تليها :. اقرأ الّرسالة اآلتية ، ثُّم أجب عن األسئلة ال20س
والُمشاهد؟ وفي الجسد ُمضغةٌ يصلُح إذا صلحت، الّرائي عـن سّرها لّوالُمقّصرعـن إنسانها المبصر، أو تذهل ذهول الّزاهد)هل للعين أْن تسلو سُ 

 ، فعالَم المعّول؟(كان الفُراق هو الِحماُم األّول وإذا؟  فكيف حاله إْن رحلْت عـنه ونزحتْ 
 الّرسالة اإلخوانيّةع الّرسائل تنتمي الّرسالة الّسابقة ؟ أ( إلى أْي نوع ِمن انوا

 . ابن خلدون  إلى  لسان الّدين بن الخطيب  كتبها ب( َمن كاتب الّرسالة الّسابقة ؟ وإلى َمن وّجهها ؟ 
 .عض تشويق بعضهم إلى ب  ( ما الموضوع الّذي عالجته الّرسالة الّسابقة ؟ )ما الغرض ِمن الّرسالة الّسابقة ؟(ـج

 الّدخول في الموضوع مباشرةد( ما الّسمة الفنّيّة التي امتازت بها الّرسالة الّسابقة ؟ 
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 . اقرأ الّرسالة اآلتية ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها :21س
طرَف حمايتك، بعَد أْن نظَر  لباس نعمائك ، وعّطلتني ِمن حلي إيناسك ، وأظمأتني إلى برود إسعافك، وغضضَت عنّي –أعـّزك هللا  -)إْن سلبتني  

ه،  الُمستشفي باألعمى إلى تأّميلي لك، وسمَع األصمُّ ثنائي عليك ، وأحّس الجماُد باستنادي لك ... فال غرو قد يغصُّ بالماء شاربه، ويقتُل الّدواءُ 
 ص : ويؤتى الحذُر ِمن مأمنه ، وتكون منيّةُ   المتمنّي في أمنيته، والحيُن قد يسبُق جهَد الحري

 ُكلُّ المصائِب قد تمرُّ على الفتى          وتهوُن ، غيَر شماتِة الُحّساِد (         
 الّرسائل اإلخوانيّةأ( إلى أْي نوع ِمن انواع الّرسائل تنتمي الّرسالة الّسابقة ؟ 

 ابن زيدون ، وجهها إلى ابن جهورب( َمن كاتب الّرسالة الّسابقة ؟ وإلى َمن وجهها ؟ 
 الهدف )الغرض( ِمن الّرسالة الّسابقة ؟ ( ماـج

 .عّما ناله منه ِمن أذى حين أدخله الّسجن  االعتذار  و االستعطاف:  جـواب
  البراعة الفنّيّة في ضرب األمثال( 3   الّدخول إلى الغرض األساسيّ ( 2   البدء باالستعطاف( 1   د( ما الّسمات الفنّيّة التي ميّزت الّرسالة الّسابقة ؟

 
 . اقرأ المقطع اآلتي ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليه : 22س

 )أبقاك هللا ماضي حّد العزِم ، وارَي زنَد األمِل ، ثابَت عهَد النّعمة( .     
 الّرسالة اإلخوانيّةأ( إلى نوع ِمن أنواع الّرسائل تنتمي الّرسالة الجّديّة السابقة ؟ 

 ابن زيدون، وجهها إلى ابن جهورَمن وجهها ؟ َمن كاتب الّرسالة الّسابقة؟ وإلى  ب(
 االستعطاف( ما الغرض )الهدف( ِمن الّرسالة الّسابقة ؟ ـج

 بمنزلة الّروح ِمن الجسد/ فالوداد كُله له واالعتماد عليه، واالستمداد منه، واالعتداد به د( بيّن منزلة ابن جهور كما بيّنها ابن زيدون ؟ 
 

 ثُّم أجب عن األسئلة التي تليه :. اقـرأ البيت اآلتي ، 23س
 فـقـولي ُمضحـٌك والفعـل ُمبكي فـال يغـُرْركـم منّـي ابتسـاٌم                   

 ابن زيدونَمن قائل البيت الّسابق ؟  أ(
 ابن جهورإلى َمن وّجه الّشاعر هذا البيت ؟  ب(
 االستعطاف واالعتذارما غرضه ِمن هذا البيت ؟  جـ(
 هذا البيت ؟ )ما الموضوع العاّم والفكرة العاّمة للبيت السابق ؟( ما مناسبة  د(

 .تجعل المنيّة في األمنية  تجعلاالعـتذار البن جهور عـّما ناله ِمن أذى حين أدخله الّسجن، ُمعلّّلً ذلك بأنه حال الدُّنيا التي  جواب:
 

 وأطراف الّرسالة . يث: مفهومها، موضوعاتها ، . فّرق بين الّرسالة الّديوانيّة والّرسالة اإلخوانيّة ِمن ح24س
ة ، مثل: كتب المبايعتوجيهات إداريّة وأوامر سياسيّة أو عسكريّة، وتشمل على الوالة وقادتهمجرت بين مرسّلت رسميّة : )الّرسائل الّديوانيّة جـواب

لمعاتبة موضوعات افي  ألصدقاء واألخوانيتبادلها ارسائل ومكاتبات انيّة أّما الّرسائل اإلخو والتولية وعقود األمان وكتب الّصلح والتّوقيعات األدبيّة
 .والّشوق ، وتصّور جانباً ُمهّماً ِمن العّلقات االجتماعيّة بين األدباء 

 
 .القلم  ن كتابه ِمن أربابهي التأليف التّاريخّي عند األندلسيّين والمطبوع أسلوبه بالّطابع األدبّي ، وكا؟ اريخيّة. وّضح المقصود بالكتابة التّ 25س
 . أبو مروان بن حيّان / لسان الّدين الخطيباذكر اثنين ِمن أشهر ُكتّاب الكتابة التّاريخيّة ؟ . 26س
 (بيّن أهميّة الّرسائل األدبيّة ذات النّوع التّاريخّي ؟يخ الحضارة العربيّة اإلسالميّة ؟ )بيّن دور الكتابة التّاريخيّة في حفظ تار. 27س

 .رصدت مراحل تطّور وتراجع الحضارة العربيّة اإلسّلميّة هناك ب(      حفظت لنا تاريخ الحضارة العربيّة اإلسّلميّة في األندلس : أ( جـواب    
 اذكر كتابين ِمن الكتب التي اهتّمت بالكتابة التّاريخيّة مع ذكر مؤلّفها . .28س
 .حاطة في أخبار غرناطة ومؤلّفه )لسان الّدين الخطيب( اإلن حيّان  / المقتبس ألبي مروان ب   جواب:   
 األسلوب الفنّي واللغة الّراقية / كتّابها ِمن أرباب القلمبوعة بالّطابع األدبّي  / مطة ِمن سمات الكتابة التّاريخيّة ؟   اذكر ثالث .29س
 . لّطابع األدبيّ مطبوع غالباً باليف التّاريخّي عند األندلسيّين ؟   بيّن أسلوب التّأ .30س
   ألّن كتّابه ِمن أرباب القلم فكتبوه بأسلوب فنّي ولغة راقـية د األندلسيّين بالّطابع األدبّي ؟علّل : ُطبع أسلوب التأليف التّأريخّي عن .31س
 

 وهو ما كان يُعَرف عند المشارقة بالّرسائلتأليف الكتب األدبيّة ؟  . وّضح المقصود بالكتابة األدبيّة32س
 التّوابع والّزوابع ألبي /  الّزهرة البن داوود الّظاهريّ  / يد ال بن عبد ربهالعقد الفرلعصر األندلسّي؟  . اذكر خمساً ِمن الّرسائل األدبيّة في ا33س

 .طوق الحمامة في األلفة واألاُلف البن حزم /  حّي بن يقظان البن طفيل / عامر بن ُشهيد           
 

 اء رـ( رحلة في عالم الجّن ، واتّصل بشياطين الّشعابن شهيدقّصة خياليّة يحكي فيها ) هيبرسالة التّوابع والّزوابع؟   وّضح المقصود. 34س
 .رض أراؤه في النّقد واألدب ـوع          

             .    فيما عداه ِمن الّشياطين ألنّه جعل مسرحها عالم الجّن، واتّخذ كّل أبطالسالة بـ )التّوابع والّزوابع( ؟ علّل : سبب تسمية الرّ . 35س
 .انتزاع ِمن ملهمي الّشعر والُكتّاب شهادات تفّوقه /   نقد خصومه والّدفاع عـن فـنّه   ما هدف )ابن شهيد( ِمن كتابته لهذه الّرسالة ؟. 36س
 رسالته ؟         ما الموضوعات العاّمة التي ناقشها )ابن شهيد( في. 37س
 ونثر الّطرائف وإيراد الّدعابات الفكاهات/ نقد خصومه ودافع عن فنّه / عرض كثير ِمن نماذج شعره ونثره / أرائه في األدب واللغة عرض بعض    
 ما المقصود بالتّوابع والّزوابع لغةً ؟ .38س

  (وهو اسم شيطان أو رئيس الجنّ  ،زوبعة مفردها: وابعالزّ  /ونان مع اإلنسان يتبعانه حيث ذهبوهو الجّن أو الجنّيّة يك تابعة مفردها: )التّوابع جواب:
ً  .39س  ِمن سمات وخصائص رسالة التوابع والّزوابع البن شهيد . اذكر ثالثا
                      كلفه بأسلوب الّسجع -5استخدام أسلوب الحوار       -4التّشويق وسعة الخيال    -3  ثر الّطرائف والّدعابات ن -2 بّث فيها روح الفكاهة  -1       
 اذكر ثالثة شعراء جاهليّين وثالثة إسالميّين التقى بهم )ابن شهيد( في رحلته ؟. 40س
 .أبو تّمام ،  البُحتري ، أبو نواس والمتنبّي( : الّشعراء اإلسالميّينامرؤ القيس، طرفة بن العبد، قيس بن حطيم/ الّشعراء الجاهليّين:   جواب:  
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 .الجاحظ وعبد الحميد الكاتب ِمن الكُتّاب الّلذيِن التقى بهما )ابن شُهيد( في رحلته ؟  اذكر كاتبين .41س
        ما المأخذ الّذي أخذه صاحب الجاحظ على )ابن شُهيد(؟ وما موقف ابن شهيد منه ؟  .42س
 . عـنه الّصاحبان ى رضي ه وناظرهما وصمد في ذلك حتّ وقد دافع ابن ُشهيد عن نفسكلفه بالسجع، أُخذ عليه :  جواب   
 الكتابة التّاريخيّةإلى أي نوع ِمن أنواع الكتابات التّأليفيّة تنتمي الّرسالة الّسابقة ؟  .43س
 ؟ هيد بالّشعراء والكتّاب في رحلتهبيّن كيف التقى ابن ش .44س

  عض المروج وفيهم تابعة الجاحظ وتابعة عبد الحميد الكاتب، طلب ابن شهيد ِمن تابعه زهير بن نمير أن يلتقي بهم؛ وقد اجتمعوا للمذاكرة بب جواب: 
 .زهير ابن شهيد لتابعة الجاحظ فشهد له ولكنّه أخذ عليه كلفه بالّسجع وكذلك فعل تابعة عبد الحميد  ّدم ـوق           

 . تحّدث عن كتاب )طوق الحمامة( ِمن حيث :45س
       )ابن حزم الّظاهرّي(مؤلّفه:  أ(

 الحكايات الواقعيّة التي شاهدها أو سمع بها ، رسالة في الُحّب ومعانيه وأسبابه وأغراضه وما يقع فيه وله على سبيل الحقيقة، وبعض وعه: موض ب(
 .                وهو يضّمن كّلمه قطعاً ِمن شعره قد قالها(       

 ره وأعراضه ودرجاتهجعله في ثّلثين باباً تتّبع فيه الُحّب ونشأته وتطوّ   بناؤه : جـ(
 طلحات أسلوبه ، فكان يورد بعض المص رسالة يؤثر فيها البساطة على التّكلّف والّدقة على الحلية وتعكس الثّقافة العقليّة والّدينيّة في أهـميّته :  د(

 .الفلسفيّة والمنطقيّة والفقهيّة أو الّدينيّة                 
 . ةالثّقافة العقليّة والّدينيّ  /الّدقة على الحلية   /لبساطة على التّكلّف يؤثر ا  ابن حزم في كتابه طوّق الحمامة ؟ . اذكر ثالثاً ِمن سمات أسلوب46س
 

 :  ما يأتي علّل. 47س
 اعتبار )طوق الحمامة( مثاالً للّرسالة التّأليفيّة ؟ )علل سبب تأليف طوق الحمامة(؟ -1   

  .ومعانيه وأسبابه ليه ِمن مدينة المرية يسأله أْن يُصنّف في صفة الُحّب رّداً على سائل بعث إ: واب ج       
    . في قّصته بعض مصطلحات الفلسفة والمنطق والمصطلحات الفقهيّة والّدينيّة( ابن حزم)إيراد  -2   

 . النعكاس الثّقافة العقليّة والّدينيّة على أسلوبه  :واب ج       
 ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها :  .  اقرأ النّّص اآلتي ،48س

 ليه، أفضى بنا إوإنّما نريد أْن نحملك على المسالك التي يقوم عليها سلوكنا، ونسبَح بك في البحر الّذي قـد عـبرناه أّوالً حتّى يُفضَي بَك إلى ما )
 فتتحقّق ببصيرة نفسك كُّل ما تحقّقناه( .   

 )حّي بن يقظان( وكاتبها )ابن طفيل(ّص الّسابق ؟ وَمن كاتبها ؟ ما اسم القّصة التي أُخذ منها النّ  -أ
  معرفة هللا بالفطرة( 2تربية البصيرة          (1 ما الغرض ِمن تأليف القّصة ؟     -ب

 ما المكانة )األهميّة( التي احتلّتها قصة )حّي بن يقظان( ؟ جـ.
 .اهتدى مؤلّفها ِمن خّللها إلى معرفة هللا بالفطرة  -2                لى وجه الخصوصعمل رائد في األدب العربّي عاّمة واألندلسّي ع -1    
 . تُرجمت إلى لغات عّدة كاإلنجليزيّة والفرنسيّة واإليطاليّة  -4     حظيت قّصته بإعجاب المسلمين واهتمامهم ونالت تقدير األوروبيّين وثناءهم -3    
 

 )حّي بن يقظان( ؟ اذكر أربعاً ِمن سمات قّصة. 49س
  .بروز النّزعـة األدبيّة  / جمال ووضوح التّراكيب/   رقّة األلفاظ/ سّلمة الّسرد  /اعتماد أسلوب التّحليل الفنّّي الّدقيق   جواب:

 ُحسن الّصياغة /  عرضجماليّة ال / بسط المقّدمات  . اعتمد ابن طفيل في صياغة قّصته أسلوب التّحليل الفنّّي الّدقيق ، بَم تمثّل ذلك ؟50س
 فنيّة العرض والتّحليل -دروعة األسلوب   -ججمال الّصياغة    -بُحسن الّسبك   -أ  بَم تمثّلت النّزعة األدبيّة في قّصة )حّي بن يقظان( ؟ . 51س
 

 . علّل ما يأتي : 52س
 أ( حظيت قّصة ابن طفيل )حّي بن يقظان( بإعجاب المسلمين وتقدير األوروبيّين .

 تّحليل لقّصته لبدت فيها الرؤية الفلسفيّة والنّزعة األدبيّة واضحة التي تمثّلت في ُحسن الّسبك وجمال الّصياغة وروعة األسلوب وفنيّته في العرض وا   
 ( .دير األوروبيّينألنّها حظيت باهتمام وتق) ب( ترجمة قّصة ابن طفيل )حّي بن يقظان( لعـّدة لغات . 

 ن عمل رائد في األدب العربّي عاّمة واألندلسّي خاّصة .ج( قصة حّي بن يقظا
 .وُحسن صياغتها  بسبب التّحليل الفنّّي الّدقيق الّذي يتمثّل في بسط المقدمات وجمال عرضها : جواب

 . (ألنّه فيلسوف ومتصّوف وطبيب وفلكّي وأديبلديه ِمن ثقافات ومعارف مختلفة . ) د( ضّمن ابن طفيل قّصته كُّل ما
 

 . عالَم يدّل استحداث قّصة )حّي بن يقظان( في مجال التّأليف القصصّي . 53س
 بديل )علّل( : تُعّد قصة )حي بن يقظان( البن طفيل لوناً ُمميّزاً في ميدان التأليف القصصّي .

 . سّلمة الّسرد ورقّة األلفاظ وجمال التّراكيب ووضوحها في مجال التّجربة واالستقصاء على 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 فـّن نثرّي لسانّي يكون بإلقاء الكّلم مسجوعاً أو مرسّلً، بهدف استمالة الّسامعين إلى رأي أو ترغيبهم في أمر ابة؟ . وّضح المقصود بـفّن الخط1س
 .ما ، أو تبصيرهم في شأن ِمن شؤون الحياة         

  وقـد، روف الحرب والنّزاع القبليّ يها ظكانت الخطابة في هذا العصر ضرورة تقتض . بيّن هدف الخطابة في عصر الوالة والّدولة األمويّة ؟2س
 الّدين ، دوافع العصبيّة القبليّة . :محورين هـما حول دارت        

 ، وّضح ذلك )علل ذلك( ؟والنّزاع القبلّي . كانت الخطابة في عصر الوالة والّدولة األمويّة ضرورة تقتضيها ظروف الحرب 3س
 الّدين والعصبيّة الّسياسيّة ، علّل ذلك . بديل : دارت الخطابة في عهد الوالة حول محوريّ 

 .كان الوّعاظ والّدعاة يصحبون األجناد ويغدون على األقاليم األندلسيّة لدعم النّظام القائم لتسيير أمور الوضع الجديد بين القبائل :  جواب
 .دوافع العصبيّة القبليّة  الّدين ،حورين ، اذكرهما ؟ . سارت الخطابة في عهد الوالة والّدولة األمويّة حول م4س

 ـابـــة :فـــّن الــخــطـ
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 .التّنافس في مجال الثّقافة / ال األحزاب الّسياسيّة  نضرهما ؟ . سارت الخطابة في عهد ملوك الّطوائف في اتّجاهين ، اذك5س
 . بيّن كيف سارت الخطابة في عهدي الموّحدين والمرابطين ؟6س

 ن والموّحدين ، وّضحه .: ظهر في الخطابة فكر جديد بين عهدي المرابطي ةبديلصيغة 
 . هنا ظهر فكر جديد يقوم على دعم سلطان المغاربة الّذين أعادوا عـّز اإلسّلم : جواب

 استنهاض الهمم السترداد األرض الّسليبة ب( الحّث على الجهاد        أ(    . ما هو هدف الخطابة في عهد بني األحمر في غرناطة ؟ 7س
 اضي الق /الّدين الخطيب، أحمد بن الّزيّاتلسان  /القاضي منذر بن سعيد، القاضي عياض ّطباء في العصر األندلسّي ؟. اذكر أربعة ِمن أشهر الخ8س

 .أبو عبد هللا بن أبي الخصال  /ابن أبي رندة الّطرطوشّي  /بن سعيد منذر        
 ترابط فكرتهاتألّقت مكانتها  / ارتقت منزلتها / عظمت رتبتها  / ة بين القرنين الخامس والّسادس؟ اذكر خصائص فّن الخطاب .9س
 رنين الخامس والّسادس الهجريّين . . علّل : تألّقت الخطابة وعلت مكانتها بين الق10س

 .لظهور األحزاب الّسياسيّة / تناولت ُكّل ما له صلة بالُحكم وأنظمة الّدولة  جواب :
 انطماس الملكاتب( فساد األذواق             أ(    أواخر عهد األندلس ؟ . اذكر خصائص فّن الخطابة في 11س
 . علّل : اتّصاف الخطباء أواخر العهد األندلسّي بفساد األذواق وانطماس الملكات .12س

 .انصراف بعضهم عن مظاّن العلم ومرابع الثّقافة  ب(فـتـور هـمم الخطباء       أ(  : جواب
 وتنبع الوصيّة ِمن ثمرة تجارب ، فّن أدبّي يوّجهه إنسان إلى إنسان آخر صديق أو قريب عند زواج أو سفر أو موت صيّة ؟ . ما المقصود بالو13س

 .الموصي ، يوّجه بها َمن يوصيه ويرشده إلى ما ِمن شأنه أْن يهديه إلى سبيل الّسعادة         
 .تعتمد على اإلثارة العاطفـيّة  الخطبةتعـتمد على اإلقناع العقلّي ، و الوصيّة . ما الفرق األساسّي بين الهدف والخطبة ؟ 14س
 . ما القصد )الغرض أو الهدف أو المغزى أو المضمون( ِمن الوصيّة ؟15س

 عدم التّخبُّط في وديان التّيه والّضّللد(     اإلرشاد إلى الّسير على الّسلوك الّسويّ  (ـج         التّعليم ب(        النّصح والتّوجيهجـواب :  أ( 
 ثّرة بالُحّب والموّدة واإلخّلصب( فيّاضة باإلشفاق والحدب والعطف        أ(    . اذكر سمتين ِمن سمات الوصيّة ؟16س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  

 بّي بالغنى والتّنّوع .تميّزت الحياة الفكريّة والثّقافيّة في العصر المملوكّي واأليولّل : . ع1س
 .ظهور أشهر موسوعات الثّقافة العـربيّة ومدوناتها الكبرى  ب(     انتشار المدارس ودور العلم انتشاراً لم تشهده في عصور سابقة  أ(جواب : 
 .بروز العديد ِمن العلماء واألدباء والُمفّكرين ( ـج         

 الّشعر االجتماعيّ ب( شعر الجهاد              أ(    الفاطمّي واأليوبّي والمملوكّي ؟اذكر أبرز اتّجاهات الّشعـر في العـصر  .2س
 الّشعر في مواجهة الغزو المغوليّ في مواجهة الغزو الّصليبّي /  الّشعر . اذكر اتّجاهات شعر الجهاد في العصر الفاطمّي واأليوبّي والمملوكّي ؟3س
 .الّشكوى والمعاناة / النّقد االجتماعّي / المظاهر الحضاريّة والثّقافيّة   لها الّشعر االجتماعّي ؟. اذكر ثالثاً ِمن الجوانب التي تناو4س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 ريّين إلى غزو صليبّي استيطانّي.. تعّرضت بالد الّشام ومصر في القرنين الّسادس والّسابع الهج1س
 .دوافع دينيّة ، اقتصاديّة ، سياسيّة أ( ما دوافع )أسباب ، أهداف( ذلك الغـزو ؟   

 التّسميات التي أُطلقت على ذلك الغـزو . ب( ما
 بـديـل: اختلف المؤّرخون العرب عن المؤّرخون األوربيّون في تسمية الغزو الّصليبّي، وّضح ذلك .   
 جة( .)غـزو الفرنج أو الفرن(، في حين أطلق عليه المؤّرخون العرب اسم الغزو الّصليبيّ أطلق عليه المؤّرخون األوروبيّون اسم ): جواب   

   ج( بيّن حال كال البلدين قبيل الغـزو الّصليبّي .
 بديل )علّل( : تمكن الّصليبيّون ِمن االستيالء على مناطق واسعة ِمن مصر والّشام .   
 .الّضعف واالنقسام / تفّرق كلمة القادة المحليّين واختّلف غاياتهم وتضاربها : جواب  

 .تمّكنوا ِمن االستيّلء على اجزاء واسعة ِمن البّلد وإقامة عدد ِمن اإلمارات فيها فاقم ؟ د( كيف استغّل الّصليبيّون الوضع المت
 هـ( اذكر ثالثة ِمن اإلمارات التي كّونها االحتالل الّصليبّي في هاتين البلدين .

 .إمارة الّرها ، إمارة أنطاكيا ، إمارة بيت المقدس : جواب  
 

 الهـزائم التي مـّر بها المسلمون في بداية الحـروب  الّصليبيّة ؟ . كـيف عـبّر الّشعـر عـن مرحلة2س
 . عـبّر الّشعر عن جانب ِمن واقع المسلمين ومصابهم داعين إخوانهم إلى نصرتهم والجهاد إلى جانبهم أ(:  جـواب

 .أنشأوا قصائد ُمبّكرة تأثّروا فيها بما آلت إليه أحوال المسلمين ب(            
 األبيات اآلتية ، للّشاعر محّمد األبيوردّي ثُّم أجب عن األسئلة التي تليهما :. اقـرأ 3س

 مـزجـنـا دمـاًء بـالـدُّمـوع الّسـواجـم          فـلـم يبَق منّا ُعـرضـةً للـمـراحــم         
 الّصوارموشـرُّ سـالحِ الـمـرء دمـٌع يُـفـيـُضه          إذا الحرُب ُشـبّـْت ناُرها ب         
 أرى أُّمـتـي ال يُـشرعون إلى الِعـدى          رماحهـم والـّديُن  واهي الّدعائـم         
 ويجتـنبون الـنّـار خـوفاً ِمـن الــّردى          وال يحسبون الـعـاَر ضـربـةَ الزم        

 .هـ  492الّصليبيّن عام  قالها بعد احتّلل بيت المقدس ِمن قبل أ( ما مناسبة األبيات الّسابقة ؟ 
 ب( ما موضوع األبيات الّسابقة ؟ )المضمون والفكرة( .

 .دعوة المسلمين إلى نصرة إخوانهم والوقوف إلى جانبهم ( 2التأثُّر بما آلت إليه أوضاع المسلمين ، وتصوير محنة أهل الّشام     (1  جواب:     
 . صدق العاطفة /  استخدام أسلوب التّعريض الهادف إلى اإلصابة والتأثير  ابقين ؟ج( اذكر سمتين فنّيتين امتاز بهما البيتين السّ 

 .الحزن والتّأثُّر بما آلت إليه أحوال المسلمين د( ما العاطفة البارزة في األبيات الّسابقة ؟ 
 

 : ِمن قضايا الّشعر في العصور الفاطمّي واإليوبّي والمملوكيّ  –الـوحـدة الـثّـالـثـة 

 شـعـر الـجـهــاد : -أوال
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 . ما الّدور الّذي قام به قادة اإلسالم العظام في حروبهم مع الّصليبيّين ؟4س
 .جّسدوا صوراً ُمعبّرة ِمن البطولة والفداء / استرّدوا ما تّم احتّلله ِمن بّلد اإلسّلم وُمقّدساته  / في وجه المّد الصليبّي المتفاقم  الوقوف : جواب

 . تزّعـم عماد الّدين زنكي حركة الجهاد في بالد الّشام والجزيرة الفراتيّة .5س
 .نظيم قوى البّلد لمقاومة الوجود الّصليبّي المتفاقم حمل على عاتقه عبء تأ( ما الّدور الّذي قام به ؟ 

 .وجدوا فيه الّرمز المنشود لحماية اإلسّلم ( 2        سّجلوا أعماله وانتصاراته  (1ب( ما موقف الّشعراء ِمن هذه اإلنجازات واالنتصارات ؟   
 .الحموّي ، ابن القيسرانّي ، ابن منير الّطرابلسّي ابن قـسيم   ج( اذكر أبرز الشُّعـراء الّذين تغنّوا بعماد الّدين زنكي ؟

هاتحرير ) ما أبرز انتصارات عماد الّدين زنكي ؟ د(  .  هـ539( سنة الرُّ
 

                   . قال )ابن منير الّطرابلسّي( متغنّياً بالنّصر المؤّزر : 6س
 ه واهـتّز ِعطـفاه     فتٌح أعاد عـلى اإلسالِم بهجتَه          فافـتّر َمبسمُ        
 يَهـذي بـُمعـتصـٍم باهلل فـتكـتُـه          حديثُها نسَخ الماضي وأنساهُ        
ها غـير عـموريّة وكذا           َمن رامها ليس مغزاهُ كمغزاه         إّن الرُّ

 عماد الّدين زنكيما اسم القائد الممدوح في األبيات الّسابقة ؟  أ(
 عركة التي قيلت فيها القصيدة ؟ ما اسم الم ب(
ها عام بيات الّسابقة ؟(   بديل : ما المقصود بالفتح في مطلع القصيدة ؟ )ما مناسبة األ    هـ .539تحرير الرُّ

  شـعـر الجهاد    أو:الّشعر في مواجهة الغزو الّصليبّي    الّذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟ما اسم االتّجاه الّشعرّي  جـ(
 فّضله على فتوح سابقة -3االحتفاء بهذا الفتح         -2نشوة النّصر        -1   ما دوافع الّشاعر لنـظـم األبيات الّسابقة ؟ د(

 يُشير الّشاعر في األبيات إلى فتح إسالمّي سابق، ما هو؟ وما داللة الّربط بين الفتحين ؟  هـ(
 .دّل على أهميّة الفتح وقيمته في ذلك الوقت فتح عموريّة، والّربط بين كّل الفتحين ي جواب:  
ها( على فتوح إسالميّة سابقة . و(  علّل : تفضيل )ابن منير الّطرابلسّي( لتحرير )الرُّ

 .بسبب نشـوة الـنّـصـر واالحـتـفـاء بهـذا الـفـتـح : جواب     
 

       . قال )ابن القيسرانّي( مهنئاً ومفتخراً :7س
 ئم ال ما تدعـي القُـُضُب        وذي المكارُم ال ما قالت الـُكـتُـبُ هـذي العـزا        

 نور الّدين زنكي أ( َمن البطل الممدوح في البيت الّسابق ؟ 
 .تجسيد الّشخصيّة اإلسّلميّة في أسمى قيمها وُمثلها الّرفـيعـة ب( ما صفات البطولة التي قيلت في القائد الُمسلم ؟ 

 معركة إنبلتي قيلت فيها القصيدة الّسابقة ؟ ( ما اسم المعركة اـج
 االنتصارات في عهده ومنها االنتصار في معركة إنب ّدين زنكي واالفتخار به بعدتهنئة نور الي أُخذ منها البيت الّسابق؟ ما مناسبة القصيدة الت د(

 .عموريّة  في فتحأبو تمام  ما اسم الّشاعر الّذي عارضه القيسرانّي في البيت الّسابق ؟ هـ(
 .الّشعر في مواجهة الغزو الّصليبّي ؟ هاد الّذي يُمثّله البيت الّسابقما االتّجاه الّشعرّي ِمن شعر الج و(
 

 . اقرأ األبيات اآلتية البن القيسرانّي ، ثُم أجب عن األسئلة التي تليها :8س
 ـمــســاعــي دونـهـــا تـعــبُ صافحَت يا ابن عـماد الّديِن ِذروتَها       بــراحـٍة لـلـ          
 مـا زال جــّدك يـبـني ُكــلَّ شاهــقــٍة       حتّى ابـتـنى قُـبّـــةً أوتـاُدهــا الـشُّــهــبُ           
ـك مـا        أفضى اتّساعـاً بـمـا ضاقـت بـه الِحـقَـبُ             هلِل عـزُمـَك مـا أمـضـى وهـمُّ
 لطَّرَف واألجفاُن هاجعـةٌ         وثـابـَت الـقـلـِب واألحـشـاُء تـضـطـربُ يا ساهـَد ا          

 االنتصار في معركة إنب ما مناسبة األبيات الّسابقة ؟  -أ
 نور الّدين زنكيَمن المخاطب في البيت األول ؟   -ب
 في مواجهة الغزو الّصليبيّ الّشعر ؟ د الّذي تمثّله األبيات الّسابقةما االتّجاه الّشعرّي ِمن شعر الجها ج(
 تظهر فيها صورة البطل في أسمى صورها/ التّأثُّر بالّشعراء القدامى كأبي تمام  ما الّسمة الفنّيّة البارزة التي تبدو في األبيات الّسابقة ؟ د(
 

 :   ما يأتي . علّل9س
 تُعـّد فترة صالح الّدين األيوبّي ِمن أغـنى فترات الُحروب الّصليبيّة . -1

 تحقّقت في عهده إنجازات عظيمة ب(تقلّصت في عهده حدود الممالك الّصليبيّة   أ(   جواب:
 تعـتبر معركة حّطين الخالدة ِمن أعظم انتصارات صالح الّدين األيوبّي . -2

 .تمّكن على إثرها ِمن تحرير بيت المقدس ألنّه   جواب:
 لمون في أّول عهد الحروب الّصليبيّة . تواري )اختفاء( حالة الهزائم التي ُمني بها المس -3

 .عماد الّدين زنكي وابنه نور الّدين، وصّلح الّدين األيوبّي  فاستطاعوا استرداد ما اُحتّل ِمن بّلد اإلسّلم  :ألّن هللا قيّض لإلسّلم قادة عظاماً أمثال    
 أخذ الشُّعـراء يتبارون في تسجيل انتصارات عماد الّدين زنكي . -4

 .ألنّهـم وجدوا فـيه الـّرمـز الّذي يـنـشـدونه لحماية اإلسّلم والـذّب عـنه : جواب
 

ق والغلبة، وظهر عدد كبير ِمن الّشعراء خلّدوا تلك . صف حالة الّشعـر في عهد صالح الّدين األيوبّي ؟ 10س   اصطبغ الّشعـر فـيها بمشاعـر الـتّـفـوُّ
 .ألصفهانّي، الّرشيد النّابلسّي، ابن الّساعاتي، ابن سناء الُملك عماد الّدين ا :االنتصارات مثل         

 
 . اقرأ األبيات اآلتية لعماد الّدين األصفهانّي ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها :11س

 رأْيُت صالَح الّديِن أفضَل َمْن غـدا           وأشرَف ِمـن أضـحـى وأكـرَم َمـن أمـسـى  
 ِض سـبـعـةُ أبُحٍر         ولـْسـنـا نـرى إاّل أنــامــلُــه الـــخــمــســاوقـيَل لـنا فـي األر
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 سجـيّـتُـه الُحسنى وشيمتُهُ الـّرضى          وبطـشتُهُ الـُكـبـرى وعـْزمتُـهُ الــقــعــســا
هـم          عُـداتُـَك ِجنَّ األرِض   في الفَـتْـِك ال اإلنـسـا جـنـوُدَك أمـالُك الـّسـمـاِء وظـنُـّ

 فال يستحقُّ القُدَس غيُرك في الورى         فـأنـَت الّـذي ِمـن دونـهــم فـتـَح الـقُـدسـا
 هـ .583انتصار صّلح الّدين األيوبّي في معركة حّطين عام أ( ما مناسبة األبيات الّسابقة؟ 

 نّه والً ألهو مدح مهما بلغ ِمن مبالغة ومغاالة فهو يبدو مقب بياته الّسابقة ، وّضح ذلك )علّل( ؟ب( يبدو الّشاعر غير ُمتحّرج ِمن الغلو والمبالغة في أ
 .صّلح الّدين وما أنجزه ِمن انتصارات أعادت عـّز اإلسّلم ومجده وكان لها أثراً كبيراً في نفوس المسلمين  :قيل في قائد عظيم مثل    
 .الّشعر في مواجهة الغـزو الّصليبّي جهاد تمثّله األبيات الّسابقة ؟ ( ما االتّجاه الّشعرّي ِمن شعر الجـ
 ، ثُّم اجب عن األسئلة التي تليها :الّرشيد النّابلسّي  . اقرأ األبيات اآلتية للّشاعر12س

 هـذي الّـذي كـانـت االماُل تـنـتـظـُر          فـلــيــوِف هلِل أقــواٌم بــمــا نــذروا           
 هـذا الـفـتوُح الّذي جاء الّزماُن به          إليَك عـن هــفــواِت الـّدهـِر يـعـتـذرُ           

 تَجلُّ عـلياهُ عـن َمـْدحٍ يُـحـيـُط بـه           َوْصٌف ، وإْن نظَم الُمّداُح أو نثروا          
 تعاظـم منها الـُخـْبـُز والـخبـرُ ال ترويْن لـفُـتُـوحٍ بـعـدها قصصاً            وإْن           
 توّضَح الـّدهـُر عـْن يوٍم أغـّر بـه            تُـزهـى وتـفـتـخُر اآلصاُل والـبُـَكـرُ           

 .الّشعـر في مواجهة الغـزو الّصليبّي أ(  ما االتّجاه الّشعرّي ِمن شعر الجهاد تُمثّله األبيات الّسابقة ؟ 
 .صّلح الّدين األيوبّي وح في األبيات الّسابقة ؟ ب(  َمن القائد الممد

 .فتح بيت المقدس وتحريره (  ما الفتح المقصود في األبيات الّسابقة ؟ ـج
 .االفتخار بالنّصر الكبير وهو فتح بيت المقدس د( ما مناسبة األبيات الّسابقة ؟ 

 معركة حّطين الخالدة؟  هـ( ما اسم المعركة التي قيلت ِمن أجلها األبيات وتّم فيها الفتح
 و( ماذا يصّور الّشاعر في األبيات الّسابقة ؟ )ما الفكرة العاّمة أو المضمون العاّم لألبيات؟(

 .يبرز األصداء الّطيّبة التي تركها ذاك النّصر في نفوس المسلمين ( 2        يصّور النّصر الكبير الّذي أحرزه صّلح الّدين األيوبّي ( 1:  جواب 
 رك النّصر العظيم الذي تحقّق أثراً كبيراً في النّفوس ، علّل ذلك .ز( ت

 .استرداد بيت المقدس والّذي طال العهد على احتّلله : بسبب جواب 
 داللة على أهميّة ذلك الفتح وأثرها في نفوس المسلمين؟  وتسميتها بالفتوح)الفتح(  ح( ما داللة جمع كلمة

 تصوير أثر هذا الفتح في نفوس المسلمين ، وّضح ذلك ؟ط( هـل بالغ الّشاعر كثيراً في 
 . الّصليبّيين  لهي مبالغة ومدح مقبولة ولها دوافعها فهي تركت آثاراً كبيرة في نفوس المسلمين بعد استرداد بيت المقدس بعد فترة احتّلل كبيرة ِمن قب

 
 . قال شهاب الّدين محمود الحلبّي في فتح )عّكا( :13س

 ا الّذي كـانـت اآلمـاُل لـو َطـلَـبَـْت        ُرؤياهُ في النّوِم الستحـيَـْت ِمـن الّطلبِ هـذ          
 ما بعـَد عــّكـا وقـد ُهـّدْت قـواعـدهـا        في البحِر للّشرِك عـْنـَد الـبّـّرِ ِمـن أَربِ           
 في البحِر والبّرِ ما يُنجي سوى الَهَربِ  لم يبَق ِمن بعـدها للُكـفِر ُمـْذ َخِربَْت                  
 يا يوَم عـّكـا لقـد أَنسْيَت ما سبـقَـْت         به الـفُـتُـوُح وما قـْد ُخـّط فـي الـُكــتُـبِ           
 تَـبِ بُشراَك يا َمـِلـَك الدُّنيا لـقـْد َشـُرْفـْت         بَك الممالُك واْسـتَـْعــلَـْت عـلـى الـرُّ           

 لوجود الّصليبيّ وإنهاء ا هـ690تحرير عّكا على يد األشرف خليل بن قّلوون آخر معاقل الّصليبيّن في بّلد الّشام عاّم  ؟ أ( ما مناسبة األبيات الّسابقة
 بسبب إنهاء الوجود الّصليبّي في بّلد اإلسّلم ب( لماذا كان ابتهاج الّشعراء كبيراً بتحرير عّكا ؟ 

                  أبو تمام في فتح عموريّةالّشاعر الّذي تأثّر به شهاب الّدين في قصيدته ؟  ( اذكر اسمـج
 األشرف خليل بن قّلووند( ما اسم القائد المسلم الّذي قيلت فيه األبيات الّسابقة ؟ 

 .الحماسة في عصور إسّلميّة سابقة التأثّر بشعر   أو:التّأثر بشعر أبي تّمام   هـ( ما الّسمة البارزة في األبيات الّسابقة ؟ 
 هـ .690عّكا عام أ( ما آخر مدينة ُمحّررة ِمن معاقل الّصليبيّين ؟ . 14س

 .في عهد الّسلطان المملوكّي األشرف خليل بن قّلوون ب( في عهد أي قائد انتهى الوجود الّصليبّي في ديار اإلسالم ؟           
 . عـبّر الّشعراء عن ابتهاجهم بهذا التّحرير /واكب الّشعر هـذا اإلنجازات  ذا النّصر المشهود ؟جـ( ما موقف الّشعر ِمن ه          
 . قصيدة لشهاب الّدين محمود الحلبيّ د( ما أبرز القصائد التي قيلت في هذا النّصر ؟           
 . قرنين ِمن الّزمانهـ( كم دام الغزو الّصليبّي لبالد اإلسالم ؟           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

    ن الشَّرق غـزو مغـولّي ُمدّمـر .  . داهم اإلسالم مِ 1س
 أ( ما نتائج هـذا الغـزو ؟

  معاً ، وّضح ذلك .        صيغة بديلة : كان الغـزو المغـولّي مدّمراً لإلنسان والفكر 
 تبات وإلقاؤها في نهر دجلةإحراق الكُتُب والمك( 3         إزهاق األرواح (2  هـ      656إسقاط الخّلفة العـباسيّة في بغـداد سنة ( 1: جواب

 م .658حلب عاّم ب( ما أّول المدن الّشاميّة سقوطاً في يد المغول  ؟ 
 هـ .658دمشق عام جـ( ما ثاني المدن الّشامية سقوطاً في يد المغول ؟ 

 د( اذكر معـركتين حاسمتين انتصر فيها المسلمون عـلى المغـول مع ذكر اسم قائدها ؟
 هـ .671عاّم  الّظاهر بيبرسموقعة الفُرات بقيادة ( 2              هـ658( عاّم قُُطزبقـيادة السُّلطان المملوكّي )عـين جالوت ( 1      
 . تحّول ميزان القوى بعد احتالل )حلب ودمشق( لصالح المسلمين .2س

 .ألنّهم تمّكنوا ِمن إحراز انتصارات كبيرة فيها أ( بيّن أسباب ذلك ؟ 
 عين جالوت ، موقعة حمص ، موقعة الفراتالنتصارات ؟ ب( ما أعظم تلك ا

 .     تعزيز ثقة المسلمين بأنفسهم جـ( ما أثر تلك االنتصارات على المسلمين ؟ 

 : األسـئـلـة الـُمـقـتـرحـة حـول الـّشـعــر فــي مـواجــهــة الــغــزو الــمــغــولـــيّ  -2
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 . اقـرأ األبيات اآلتية للّشاعر)شهاب الّدين الحلبّي( ، ثُّم أجب عـن األسئلة التي تليها :3س
 ُر           واْحـُكـْم فــطــوُع ُمـراِدَك األقـدارُ ِسْر حيُث شئَْت لك الُمهـيمُن جـا        
 ُخْضَت الفُراَت بسابحٍ أقصى منّي            هـوُج الــّصـبا ِمــن نـعـِلــِه آثــارُ         
ه األنــهـــارُ           َحَملَـتْـَك أمواُج الفُراِت وَمْن رأى            بَـحـْراً ِســواَك تُــِقــلُـّ

عـيَد فلْم يَِطـْر            منهم على الجيِش الّسعـيِد  ُغـبُارُ           رشَّـْت ِدماُؤُهـُم الصَّ
 .الّشعر في مواجهة الغزو المغولّي أ( أْي اتّجاه ِمن اتّجاهات الّشعر تُمثّل األبيات الّسابقة ؟  

 .الّظاهر بيبرس ب( َمن القائد الممدوح في األبيات الّسابقة ؟ 
 .االنتصار على المغول في معركة الفُرات ا مناسبة األبيات الّسابقة ؟ (  مـج
 

 . علّل ما يأتي : 4س
 أ( أكثر الشُّعراء ِمن التّعريض بهزائم المغول .

 .بسبب كثرة الهزائم التي ُمنيت بها جيوشهم في هذه الفترة :  وابج    
 لّشعـر .ب( كانت أصداء انتصارات المسلمين على المغـول جليّة في ا

 .ألّن الّشعراء عبّروا عّما لحق بالمسلمين ِمن شدائد ومحن، وأشادوا بانتصارات أبطال المسلمين  :وابج   
 جـ( كان النتصار المسلمين في عـين جالوت وموقعة الفُرات أثرها في تعزيز ثقة المسلمين بأنفسهم . 

 .ألّن الخوف بلغ بهم مبلغاً عظيماً :  وابج    
 رثاء المدن( ِمن الموضوعات الُمتكّررة التي طرقها الّشعراء .د( كان )

 لكثرة ما ُمنيت به الُمدن اإلسّلميّة في هذا العصر ِمن صنوف األذى والعُدوان( 1:   وابج   
 .التزام الّشعر وتفاعله مع األحداث الخطيرة التي تعّرضت لها األُّمة  (2         

 .التّعريض بهزائم المغول / رثاء الُمدن إلى محورين )مضمونين( ، اذكرهما ؟  زو المغولّي . يُقسم الّشعر في مواجهة الغ5س
 

 ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليه : (شهاب الّدين الغزوليّ ). اقـرأ األبيات اآلتية للّشاعر 6س
 ألكــابــَر صــاغــريــنـافـفـّرقـنـا ُجــمــوُعــُهــم وسُــْقـنـا             ُمـلُـوُكـُهـم  ا         
 وقـاتــْلـنـا ُجـيـوُش الُمـغـل حـتّـى             شـفـيـنا مـنـهـــم الــّداَء الــّدفــيــنـا         
 فــولّــت فـرقـةٌ مــنـهــم يــســاراً             وفـــّرْت فــــرقـــةٌ مــنـهــم يـمـيـنـا         
 ـْلـفَـُهـم حـتّـى أعــدنـا              جــيـاَد الـخــيــِل واقــفـةً ُصــفُــونـاوُسـْقـنـا خ         
 أخـذنـا ثــأر بــغـــداٍد  وعُـجـْـنـا               عــلــى حـــلـــٍب ومــيّــافـارقـيــنــا         
 ــْيــنـا ِمــْن ُمـلـوِكـُهـُم الـدُّيوناومـا ِزلـنـا نُــطــالــبُـهـم إلـى أْن               قــض         

 الوزن والقافـية( 2المعاني واأللفاظ                ( 1ُهـبي بصحنك( ؟       أ(  اذكر جانبين تأثّر فيهما الّشاعر بمعلّقة عمرو بن كلثوم )أال 
 . بهزائم المغول  التّعريض :أوشعر الجهاد ب(  ما الموضوع الفرعّي )المضمون( لألبيات الّسابقة ؟ 

 .في مواجهة الغزو المغولّي جـ(  في مواجهة أّي غـزو قيلت األبيات الّسابقة ؟ 
 التأثّر بالّشعـراء الـقـدامى كـعـمـرو بـن كـلـثـوم ( 2مضّمن بألوان البديع     ( 1    د( اذكر سمتين فنّيّتين امتازت بها األبيات الّسابقة ؟

         المغولكلمة )الُمغـل( الواردة في البيت الثّاني ؟ هـ( ماذا قـصد الّشاعـر بـ
 

 ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها : (بهاء الّدين الغـزوليّ ). اقـرأ األبيات اآلتية للّشاعر 7س
 أدمشـق أهـاتـي عـلـيـِك كـثـيـرةٌ             كالـّدمـعِ فـي َجـْفـِن الكـئـيِب الـعـانـي         
 َحَسراتُها ال تنقضي ِمن خاطري             هـي ُشـْغـُل أفـكـاري ونـصـُب عـيـني         

بــى بــمــقــاتـِل الـفُـرسـانِ            أمـنـازَل األحباِب كـيـَف تـبـّدلـْت              تـلـك الـرُّ
 لـــّزمــاُن زمـــانــيما كاَن أهنأ العيَش في ساحاتها              والــّداُر داري وا         
 أََسفي عـلى أيّامهـا ال يـنـقـضي              مـا كـاَن أهـــنــاهــا ومــا أهــنــانــي         

 . رثاء دمشق أو:رثاء الُمدن أ( ما الموضوع الّذي تمثّله األبيات الّسابقة ِمن مضامين شعر الجهاد ؟ 
 الّشعر في مواجهة الغزو المغوليّ : أوشعر الجهاد بيات الّسابقة؟ ب( ما االتّجاه الّشعرّي الذي تمثّله األ

 جـ( ما مناسبة األبيات الّسابقة ؟ )ما الفكرة العاّمة لألبيات الّسابقة ؟(
 .وأوقع  بسّكانها أشّد البّلء  ، هـ803سنة القائد المغولّي فساداً )تيمورلنك(  رثاء دمشق بعد أْن عاث بها جيش: جـواب   
 

 ة ؟                ن الّسمات الفـنّية لشعـر الجهاد في العـصر األيوبّي والمملوكّي التأثّر بشعـر الحماسة في عـصور إسالميّة سابقمِ . 8س
 .أبو تّمام ، أبو الّطيّب المتنبّي أ( سّم شاعرين عباسيّين تّم التّأثّر بهما ؟   

 أسماء الّشعراء الّذين تأثّروا بهم .ب( سّم الّشعراء الّذين تأثّروا بذلك ، موّضحاً 
 ابن القيسرانّي وشهاب الّدين محمود الحلبّي تأثّرا بقصيدة أبي تّمام في فتح عموريّة( 1:  جواب    

 .شهاب الّدين العّزازّي يظهر اتكاؤه الواضح على معلّقة عمرو بن كلثوم ( 2              
 تّمام في العـصرين األيوبّي والمملوكّي . جـ( كيف تّم التّأثّر بشعـر المتنبّي وأبي

 صيغة بــديــلة : ِمن سمات شعـر الجهاد تأثّره بشـعـر الحماسة ، وّضح ذلك .
 ن في حروب سيف الّدولة مع الّرومتأثّر شعر الجهاد بشعر الحرب في العصر العباسّي وبخاّصة شعر المتنبّي وأبي تّمام الّذي نظمه الّشاعـرا جواب:

 .النّزعة اإلسالميّة  ِمن الّسمات الفنّيّة لشعر الجهاد في العصر األيوبّي والمملوكيّ . 9س
 .أحداث التّاريخ اإلسّلمّي وأعّلمه البارزين / التّأثُّر بالحديث النّبوّي / التّأثّر بالقرآن الكريم   أ( اذكر ثالثة ِمن جوانب )مصادر( ذلك التّأثّر ؟

 بسبب طبيعة الّصراع الّذي أحدثه الغزوان الّصليبّي والمغولّي ي العـصرين األيوبّي والمملوكّي؟ الميّة في شعـر الجهاد ف: بروز النّزعة اإلسب( علّل
 .الـنـزعـة البديعـيّة  . ما الّسمة الفنّيّة التي كانت أقّل ظهوراً في شعـر الجهاد منها في فنون شعـريّة أُخرى ؟11س
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 ممثّلة لشعر الجهاد ِمّما ورد في الكتاب الُمقّرر . . اكتب أربعة أبيات شعريّة12س
 فــفــّرقـنـا جـمـوعـهـم  و ســقــنـا               مـلـوكـهـم األكــابــر صاغــريـنـا -1          
 هـذي العـزائم ال ما تّدعي القـضُب              وذي الـمـكارُم ال ما قالت الُكـتُبُ  -2          
 هـذا الّـذي كـانـت اآلمـاُل تـنـتـظـُر               فــلـيــوِف هللِ أقــواٌم بـمـا نـذروا -3          
 هـذا الـفـتوح الّذي جاء الـّزمان بـه               إليك عـن هـفـوات الّدهـر يعـتـذر -4          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    
 
 

عبّر عن كثير ِمن الّشؤون الُمتّصلة بواقعهم ومعيشتهم اليوميّة، هو الّشعر الّذي اقترب ِمن حياة النّاس و. وّضح المقصود بالّشعر االجتماعّي؟ 1س
 .المظاهر الحضاريّة والثّقافيّة  ،النّقد االجتماعّي  ،الّشكوى والمعاناة  :وهو ملمح اتّسم بالجّدة والحيويّة، وِمن الجوانب التي تناولها 

 اس .         ن حياة النّ . اقترب الّشعر في العصرين األيوبّي والمملوكّي مِ 2س
 .المظاهر الحضاريّة والثّقافيّة  / النّقد االجتماعيّ  / الّشكوى والمعاناةفي هذين العصرين ؟  أ( اذكر ثالثة ِمن الجوانب التي تناولها الّشعر االجتماعيّ 

 ب( سّم ثالثة ِمن الّشعراء الّذين يُمثّلون الّشعر االجتماعّي في هذين العصرين .
 .سين الجّزار، سراج الّدين الوّراق، ابن دانيال الكّحال، ابن مكنسة أبو الحُ : جواب   
 ( انسب كال المؤلّفين اآلتيين إلى صاحبه: )نهاية األرب في فنون األدب، إحياء علوم الّدين( . ـج

 .أبو حامد الغزالي إحياء علوم الّدين : شهاب الّدين النّويرّي /  نهاية األرب في فنون األدب :     
 . عالَم يدّل انتشار الّشعر االجتماعّي في العصرين األيوبّي والمملوكّي ؟ )علّل( .3س

 .اقتراب الّشعر ِمن حياة النّاس وشؤونهم المختلفة وتعبيره عن واقعهم ومعيشتهم أ(     جواب :
 .يدّل على األحوال الّصعبة التي عاشها شعراء هذا االتّجاه ب(             
  .، وتصوير أوضاعم المختلفة  اتّصال الّشعراء بواقعهم على نحو عملّي ِمّما ساعدهم في القُدرة على التّعبير عن  أبناء طبقاتهم( ـج            
 .أبو دالمة / أبو الّشمقمق / ابن الحّجاج  . سّم ثالثة ِمن شعـراء العـصور الّسابقة كان شعـرهم يُعـنى بتصوير حياة الّسالطين والخاّصة ؟4س
 

 . علّل ما يأتي :5س
 كان الّشعـر في العـصور الّسابقة للعـصرين األيوبّي والمملوكّي في أغـلبه رسميّاً . أ(

 وقضايا النّاس اليوميّة العاديّة الهتمامه بتصوير حياة الّسّلطين والخاّصة وال يهتم إلى شؤون العاّمة    
 ملموس . اتّصال الّشعر االجتماعّي بالواقع على نحو عمليّ  (ب
 .ألّن شعراءه كانوا أصحاب مهن : جواب 

 كان الّشعـر في العـصرين األيوبّي والمملوكّي يُمثّل حياة بعـض الفئات المحرومة . (جـ
 .ألنّه صّور منازلهم تصويراً ساخراً وبيّن سوء أوضاعها الّصحيّة وخلّوها ِمن أبسط مستلزمات  الحياة الكريمة  جواب: 
 في العـصرين األيوبّي والمملوكّي بدور جريء .قام الّشعـر  (د

 .إلى خطورتها وانتشارها في بعض القطاعات التّجاوزات التي نبّه الشُّعـراء كشف جوانب ِمن / النتقاده بعض مظاهر الفساد في المجتمع  : وابج    
 ّشعـراء إلى خطورتهان التّجاوزات نبّه الكشـف الّشعـر في العصرين األيوبّي والمملوكّي جوانب مِ  .هـ

 .تجاوزات سلبيّة ، وما  كان  يصدر عـن  بعـضهم  ِمن  ألنّه كشف أحوال المستخدمين وموّظفي الّدواوين  : وابج     
ض البوصيرّي للمستخدمين . -و  تعـرُّ
 .ألنّه تناول جـوانب متعـّددة ِمن تعـدياتهم وانحـرافاتهم : جواب 
ر للوضع ا -ز  لُمترّدي الّذي وصل إليه القضاء .الّشكوى والتّذمُّ
 .نتيجة ظلم بعض القضاة وتجاوزاتهم  جواب: 

 كثرة الّشعـر الُمتّصل بنقد األطبّاء . -ح
 .ألنّه يصّور بعـض هـؤالء األطـبّـاء الـُمـتّـصـفـيـن بالـقـصـور وقـلّـة المعـرفـة  جواب: 

 سيطة .جاءت الّصور الّشعـريّة في الّشـعـر االجتماعـّي ب -ي
 .ألنّه جاء على شكل مـقـطـوعـات بسيطة ال أثر فيها لـلـتّـعـقـيد وكـّد الـذّهـن : جواب 

 . عالَم ساعد اتّصال الّشعر بالواقع على نحو عملّي ملموس .6س
 تصوير أوضاعهم المختلفة ب(            التّعبير عن أبناء طبقاتهم:  أ( جواب

 " الّشكوى والمعاناة "  .   ِمن جوانب الّشعر االجتماعيّ  .7س
 ؟  وّضح المقصود بهذه الّظاهـرة -أ
   ن مِ هو الّشعر الّذي يصّور الواقع الُمعدم للّشعراء وبعض الفئات االجتماعيّة المحرومة؛ كتصوير منازلهم وسوء أوضاعها الّصحيّة وخلّوها : جــواب 

 .كانوا يُكابدون ِمن فـقر وصعـوبة عـيش  وقـرنوا ُكّل ذلك بماالكريمة ، أبسط مستلزمات الحياة   
 .ابن مكنسة ، ابن دانيال الموصلّي ، أبو الُحسين الجّزار اذكر ثالثة ِمن أبرز شعرائه ؟  -ب
 

 . ِمن الّصور الّشعريّة الّطريفة ما قاله )إسماعيل بن ُمحّمد اإلسكندري( :8س
 البن حّجاج ِمـن قــصـيـٍد سـخيـفِ       لـي بــيــٌت كــأنّـه بـيـُت ِشـْعـٍر                
 أيَن للعـنكبوِت بـيـٌت ضـعـيـٌف              ِمثْلُهُ ، وهـو ِمثُْل عـقلي الّضعـيفِ          
 بُقعةٌ ُصدَّ مطلُع الّشمِس عنها              فأنا ُمـْذ سكـنـتُها فـي الــُكـســـوف         

 الّشعر االجتماعيّ  أو: الّشكوى والُمعاناةثّله األبيات الّسابقة؟ ما الجانب الّشعرّي الذي تُم -أ
 ما مناسبة األبيات الّسابقة ؟  -ب
 .يصف فيها الّشاعر الملقّب بـ )ابن مكنسة( منزله وما كان يعانيه ِمن قسوة وسوء إقامة  جواب : 

 

 الـّشـعـر االجـتـمـاعـّي : –ثـانـيــاً 
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 سئلة التي تليها :. اقـرأ األبيات اآلتية لـ )ابن دانيال الموصلّي( ، ثُـّم أجب عن األ9س
ــيـهـا         ومــا أُخـــيّـــُطــهـــا إاّل بــأشـــراِس             لـي ُجــبّــةٌ فَــنَــيَــْت ِمــّمــا أُنـــّشِ
 و رّث شاشـي حــتّــى ظــّن ُمــبــصــُرهُ        أّن العـناكــَب قـد سـّدت عـلـى رأسي          
 بـهـم قـد  ِعـيـَل ُمصطبري         وِصرُت للـَهــّمِ فـيـهـم مـثـَل بُرجاِس  ولـي عـيـالٌ           
ضـيـَن بــأنــيــاٍب وأضـــراِس             يسعـْوَن حولي كـالـُجـرذاِن ِمـن َسـغَـٍب         ُمــقــرَّ

عرّي الّذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟  -أ  الّشعر االجتماعيّ  و:أ الّشكوى والُمعاناةما الجانب الّشِ
 الّشكوى ِمن الـّظـروف القاسـية واألحـوال المعـيشيّة الّصعـبة ، ما مناسبة األبيات الّسابقة ؟  -ب

 .والفـقـر هـو المـعـنى األكـثـر تـرّدداً فـي هـذا الّسـيـاق      
 ما موضوع األبيات الّسابقة ؟ )مضمونها أو فكرتها( ؟  ـ.ج

 تصوير تعاسة حالته المتمثّلة بسوء مظهر ورثاثة ثيابه ، ويقرن كُّل ذلك بفقر أوالده ومعاناتهم     ؟  كو الّشاعـر في األبيات الّسابقةيشصيغة بديلة : ِمّم 
 . اقرأ األبيات اآلتية لـ )أبي الُحسين الجّزار( ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها :10س

 أشكـو لغـيـر هللا حــائــر  أصـبـحـُت في أمري وال                   
 ولـكـم يُـذّكـرني الـّشـتـا            ُء بأمـره ولكـم أُكــاســر          
ـعـُر بـائـرْ             واللحُم يـقـبُـُح أْن أعــو            َد لبيِعـِه والّشِ
 ـرْ يا ليـتـني ال ُكـنـُت َجــْز            زاراً وال أصبحُت شاع          

 الّشعراالجتماعيّ  أو:الّشكوى والمعاناة ما الجانب الّشعـرّي الّذي تُمثّله األبيات الّسابقة؟  -أ
 .وصف فقره ونحس حّظه ما مناسبة األبيات الّسابقة ؟  -ب
 ما مضمون )فكرة( األبيات الّسابقة ؟  )ِمّم يشكو الّشاعـر في األبيات السابقة ؟( -ج

عـر وسوء حال مهنة الجّزارة وأثرها في زيادة بؤسه وحرمانه وصف جانب ِمن همو: جـواب   .مه وأعبائه الثّقيلة وكساد سوق الّشِ
 

 ( .. ِمن الموضوعات التي تناولها  )الّشعر االجتماعّي( موضوع )النّقد االجتماعيّ 11س
  انتقاد بعض مظاهر الفساد في المجتمع، وَكْشف جوانب ِمن التّجاوزات الّتي نبّه الّشعـراء إلى خطورتها وّضح المقصود بـ )النّقد االجتماعّي( ؟ هو  -أ

 ة ن بعـضهم ِمن تجاوزات سلبيّ وما كان يصدر ع ين وموّظفي الـّدواوينوانتشارها في بعـض الـقـطاعات؛ فـقـد تناول بعض الشُّعـراء أحـوال المستخدم
 اذكر ثالثة ِمن مجاالت النّقد االجتماعّي . -ب
 نقد األطبّاء ، وما يتّصفـون به ِمن قـصور وقـلّـة معـرفـة ( 3  الـوضع الـُمـتـرّدي لـلـقـضاء  (2  الّرشوة عـند المستخدمين وموّظفي الـّدواوين ( 1    
    .ابن مقدام المحلّي ، البوصيرّي ، أبو المجد المعّرّي ، القاضي الجليس تماعّي ؟ عة ِمن شعراء النّقد االجسّم أرب -ج
 

 اقـرأ األبيات اآلتية البن مقدام المحلّي ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليه :. 12س
قــى مــ             ثــل الــّصـــاللِ وُكــتّـاٌب لــهـــم أبــداً ُحــمــاٌت             تُــعــّد لَـُهـم الـرُّ
ـُهـــم يَــُجــرُّ إلـيـه نـفـعـاً             فــعـادتُــهُ احـتـجــابــي واعــــتـــزالــي             وُكــلُـّ

 بـأيـٍد تـبـتـدْرَن إلـى الـّرشـاوي             كــأيــدي الـخـيــِل أبـصرِت الـمـخـالـي            
 .الـنّـقـد االجـتـمـاعـّي الّذي تمثّله األبيات الّسابقة ؟  ما الجانب االجتماعيّ  -أ

 انتقاد مظاهر الفساد في المجتمع والّتي انتشرت في كثير ِمن القطاعاتما مناسبة األبيات الّسابقة؟  -ب
 ما المضمون العاّم لألبيات الّسابقة ؟  -ج
 ستخدمين في األبيات الّسابقة ؟: بيّن النّقد الّذي وّجهه )ابن مقدام( للمُ  ةبـديـلصيغة   

 .التّعريض بنفر ِمن المستخدمين وموّظفي الّدواوين مبيّناً استشراء الّرشوة بين صفوفهم حتّى غـدت ِمن أبرز صفاتهم : جواب 
 

 . اقرأ األبيات اآلتية للبوصيرّي ، ثُّم أجب عـن األسئلة الّتي تليها :13س
           ً  على غير الّصراط المستقيم            أرى المستخدمين مشوا جميعا
 معـاشـر لو ولّوا جـنّـاِت عـدن             لصارت منهم ناَر الـجـحيـم           
 فــمـا ِمـن بــلــدٍة إاّل ومـنـهــم             عـلـيـهـا كُـلُّ شيطاٍن رجيــم          

 .ة ِمن تعـّديات وانحرافات الُمستخدمين تناول جوانب مختلفما مناسبة األبيات الّسابقة ؟  -أ
 .النّقد االجتماعّي ما الجانب الّشعر الّشعرّي الّذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟  -ب
 ما المضمون العاّم لألبيات الّسابقة ؟ )ما النّقد الّذي وجهه البوصيري للمستخدمين في األبيات ؟( -ج

 .هم عن جاّدة الّصواب، مصّوراً شرورهم المتفاقمة إبراز عدم نزاهة الُمستخدمين، وميل جواب:
 

 . يـقـول أبـو المجد المعـّرّي :14س
 تولّى الُحكَم بين النّاس قـوٌم                  بـهـم نـزَل الـبـالُء ِمـن الّسماءِ           

 آثـار شــاءِ كـأنّـهـم الّـذئـاب إذا تـعـاوت                  سـواغــبـهـا عـلـى           
 يقـول القائـلـون إذا رأوهـم                   لـقـد جار القضاُء على القضاءِ           

ر للوضع المترّدي الّذي وصل إليه القضاء ما مناسبة األبيات الّسابقة ؟  -أ  .الّشكوى والتّذمُّ
 لمجد للقضاة في األبيات الّسابقة ؟(؟ )ما النّقد الّذي وّجهه أبو االمضمون العاّم لألبيات الّسابقةما  -ب
 .وصف سوء ما آلت إليه أحوال النّاس نتيجة ظلم بعـض القـضاة وتجاوزاتهـم  جواب:   
 .الـنـقـد االجـتـمـاعـّي ما الجانب الّشعرّي الّذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟  -ج
 

 . قال الّشاعـر القاضي الجليس :15س
 ـْن قـد غــزانـي           ِمَن السُّقِم الُمِلّح بعسكرينِ وأصُل بلـيّـتـي مَ          
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ه َكـغُــراِب بَــْيــٍن            يُـفـّرُق بيَن عافيتي وبيني           طبــيــٌب ُطــبُـّ
 أتى الُحّمى وقـد شاخْت وباخْت            فـردَّ لها الّشباَب بنسختين         
 ــيـٍر لــطـيــٍف             حكاهُ عـْن سناٍن أو ُحـنيـنِ ودبّـرهـمـا بـتـدب         
 وكـانـت نـوبـةً فــي ُكــّل يــوٍم             فـصـيّـَرهـا بِـَحـْذٍق نوبتيـن         

 .نقد األطبّاء ووصف ما كانوا فيه ِمن قصوٍر وقلّة معرفة ما مناسبة األبيات الّسابقة ؟  -أ
 ؟( يس لألطبّاء في األبيات الّسابقة؟ )ما النّقد الّذي وجهه القاضي الجلّسابقةما مضمون األبيات ال -ب

 ن العافية ، وهو بدل أْن يقضي على ، فيصّور طّب أحدهم مفّرقاً بينه وبيِمن األطبّاء  يسخر: جواب 
 .ْن ينهيه الُحّمى مع أنّها قـد شاخت وباخت؛ إذ به يُجّدد شبابها، فأعاد لها الّسقم بدل أ          

 .الـنّـقـد االجـتـمـاعـّي ما الجانب الّذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟  -ج
 

 . األيوبيّين والمماليك تطّوراٍت حضاريّة ملموسةومصر في عـصر . شهـدت  بالد الّشام 16س
 .ة كان لها آثار واضحة في حياة النّاس بسبب قيام هؤالء القادة بإصّلحات اقتصاديّة واجتماعيّ ما سبب هذه التّطّورات الحضاريّة ؟  -أ

 اذكر ثالثة ِمن المظاهر الحضاريّة والثّقافيّة التي عبّر عنها الّشعراء ؟ -ب
 .كثرة األوقاف التي كانت عوائدها تُنفَق في خير النّاس وصالحهم ( 1   :جواب  

 .كثرة الّرحّلت في طلب العلم ( 4         إنشاء المدارس( 3                                    تصوير بعض الُمنشآت العمرانيّة  ( 2             
 . ، عـرقـلة الكلبيّ  إسماعيل بن منقـذ، فـتيان الّشاغوريّ فيّة ؟ ِمن الشُّعـراء الّذين عـبّروا عـن المظاهر الحضاريّة والثّقا اذكر ثالثة -ج
 

 . قال الّشاعر إسماعيل بن منقذ :17س
ال وب           هـا              يَسـتـنـِقـذُ األسى ويُــغــنـي الـعُـيَـّ  ـهـا وقـوٌف ال يـزاُل ُمـغـلُـّ
ال            ومعاشٌر تَِخذوا الّصنائَع مكسبا              وأفــاضــٌل َحــِفـظُـوا العـلوَم تجمُّ
 ِمــن أرجـاء ِجــلّـَق ُمـْوَجــال َوَمـغُـٌل حـوراٍن كــسـيـٍل دافـق               يـأتـمُّ           

 .المظاهر الحضاريّة والثّقافيّة ما الجانب الّشعـرّي الّذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟  -أ
 .كثرة األوقاف والخيرات ما المظهر االجتماعّي الّذي تصوّره األبيات الّسابقة ؟  -ب
     .ويزخر بحياة  اقـتصاديّة نشطة  تتدفّـق إليه خيرات بّلد الّشام،غـدت مركزاً  وصف مدينة دمشق التيما المضمون العاّم لألبيات ؟  -ج
 

 . قال فتيان الّشاغورّي :18س
 ولَك القصوُر المنشآُت فّكلُّها            في بحر ما تُستحَسُن األعالمُ           
 يـُل بـهـا لديك ُرخـامُ ُدوٌر َحَوْت بِركانُها بََركـاتُهـا            فالّسلسبـ          

 القصور أو:الُمنشآت العمرانيّة ما مظهر االنتعاش الثّقافّي والحضارّي الّذي تمثّله األبيات الّسابقة؟  -أ
 . المظاهر الحضاريّة والثّقافيّة ما الجانب الّشعرّي الّذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟  -ب
 .ُف القصور الّتي أنشأها الملك األيوبّي )األمجد بهرام شاه( في بعلبك وصْ  ما المضمون العاّم لألبيات الّسابقة ؟ -ج
 

 . قال )عـرقلة الكلبّي( ُمشيداً بجهود )نور الّدين زنكي( :19س
 ومدرسٍة سيدرُس كُّل شيٍء           وتبقى في ِحمى ِعـْلـٍم ونُْسكِ          
 ِر الّديِن محمود بِن زنكيتضّوَع ذْكُرها غرباً وشرقاً            بنو         

 إنشاء المدارسما مظهر االنتعاش الثّقافّي الّذي يمثّله البيتان الّسابقان ؟  -أ
 .المظاهر الحضاريّة والثّقافيّة ما مظهر الّشعر االجتماعّي الّذي يُمثّله البيتان السابقان ؟  -ب
 ما المضمون العاّم للبيتين الّسابقين؟  -ج

 .نور الـّدين زنكّي في إنشاء المدارس ومنها المـدرسة العادليّة ، وأثنى على ما حـقّـقـته ِمـن مكانة عـلميّة  اإلشادة بجهود     
 

 شاعت رحّلت العلماء بين أقطار العالم اإلسّلمّي، وحفظت  . ِمن مظاهر انتعاش الواقع الثّقافّي كثرة الّرحالت في طلب العلم ، وّضح ذلك ؟20س
 .هؤالء العلماء يتوانون في سبيل ذلك رغم صعوبة التّنقّل واالرتحال لتُّراث أطراٍف منها ولم يكن اُكتب           

 . يقول )ابن عساكر الّدمشقي( مفتخراً :21س
 وأنا الّذي سافرُت في طلِب الُهدى       َســــفَـــــريـــِن بـــيــَن فـــدافــدٍ           
 غـيـر مـديـنـٍة        ِمن أصبهاَن إلى حدوِد الّطائـفِ  وأنا الّـذي طـّوفـتُ           
 والّشرُق قـد عاينُت أكـثـَر ُمـدنِـِه         بعـَد العراِق وشامنا الُمتـعـارفِ           
 وَسِمعُت ُسنّةَ أحمـٍد ِمن بـعـَد ما          أنفـقـُت فيها  تاِلدي مع طارفي          
 سفاِر ُكـّل نفيسٍة           ولقـيـُت كُـّل ُمخالـٍف وُمـؤالـفِ وجمعُت في األ          

 كثرة الّرحّلت في طلب العلمما مظهر االنتعاش الثّقافّي الّذي تُعالجه األبيات الّسابقة ؟  -أ
 .المظاهر الحضاريّة والثّقافيّة ما الجانب االجتماعّي الّذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟  -ب
 بعاً ِمن الّسمات الفنّيّة للّشعر االجتماعّي في العصرين األيوبّي والمملوكّي ؟. اذكر أر22س

 أسلوب شعبّي يّلمس ذوق العاّمة د( ال أثر فيها للتّعـقـيد   الّصور الّشعريّة بسيطة( ـج لغته سهلة ميسورة ب(   نماذجه مقطوعات قصيرة :  أ( جواب
ر ؟. اكتب أربعة أبيات شعريّة ممثّلة للشّ 23س  عـر االجتماعّي ِمّما ورد في الكتاب الُمقرَّ

 أرى الُمستخدمين مشوا جميعاً        على غـير الـّصـراط الـمسـتــقــيـم                   
 أصـــبــحـــُت فـــي أمــري وال         أشــــكــــو لـــغــــيـــر هللا حــائــر            
 بين الـنّـاس قـوٌم         بــهـم نـزل الـبـالُء ِمــن الـّسـمـاءِ  تولّى الُحـكـم            
 يـقـول الـقـائـلــون إذا رأوُهــْم         لـقـْد جــاَر القـضـاُء على القـضاِء             
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 ن ن ثابت ، كعب بحّسان ب :تعود بداياته إلى عصور إسّلميّة سابقة، وُعـرف ِمن شعـرائه في تلك العصور . كيف نشأ شعر المديح النّبوّي؟ 1س
 .زهير ، ُدعبل الخزاعّي ، الّشريف الّرضّي         

 . تطّور شعر المدائح النّبويّة حتّى أصبح ظاهرة تسترعي االنتباه في العصر األيوبّي والمملوكّي .2س
      بيّن عوامل )أسباب ودوافع( ذلك .    -أ

 ر في ِحـْفـظ  تراث الّرسول الكريم إحساس النّاس بالتّقصي -3 ن القُدرة على التّغـيير المطلوب اليأس مِ  -2 عمق الّشعـور الّدينّي في النّفوس  -1    
 فـّن شعـرّي جاء وفق بناء فنّّي مخصوص تضّمن عدداً ِمن العناصر والموضوعات التي تختلف بين شاعر وّضح المقصود بالمدائح النّبويّة ؟  -ب

 الّرسول عـليه الّصّلة والّسّلم، وصفاته وشمائله الكريمة؛ إذ رأى فيه الشُّعراء الّصورة الُمثلى ث عن شخصيّة كنّها تتّفق في الحديوآخر، ول     
  .لإلنسان الُمسِلم ، ووجدوا فـيه الـقُـدوة الحسنة في االستقامة وعمل الخير      

 ؟سّم أربعة ِمن شعراء المديح النّبوّي في العصرين األيوبّي والمملوكّي  -ج
 صري ، علي بن ُمحّمد الّسخاوّي . ابن نباتة الم  ، ، ُمحّمد بن سعـيد البوصيري، فـتيان الّشاغـوريّ  شهاب الّدين الحلبّي، ابن الّساعاتي: جواب

     . اذكر خمسة ِمن الموضوعات التي تطّرق إليها المديح النّبوّي ؟3س
  وما تبوأه ِمن مكانة سامية رفيعة  الثّناء على أخّلق الّرسول عليه الّصّلة والّسّلم -أ

 .سيرة الّرسول الكريم ومعجزاته ونزول القرآن عليه وحادثة اإلسراء والمعراج  -ب
 .التّشّوق إلى قبر الّرسول عليه الّصّلة والّسّلم ، والحنين إلى الّديار الُمقّدسة  جـ.
 .لّسفر الحديث عن الّرحلة إلى أرض الحجاز ووصف ما عانوه ِمن مشاق ا د.

 اب النّار والفوز بجنّته ورضوانه .كالتّضّرع إلى هللا عـّز وجّل بالنّجاة ِمن عذ؛ لب الّشفاعة عن طريق الّرسول الكريم الّرجاء والتّوسُّل وط هـ.
 . علّل ما يأتي : 4س
 عـمق الّشعـور الّدينّي في النّفوس .  -1  

 . تعـّرض بعـض البلدان اإلسّلميّة للنّكبات والكوارث الّطبيعـيّةب(         الّصليبّي والمغـولّي  تعـّرض بّلد اإلسّلم للغـزوين أ(     جواب:     
 ظهور عدد ِمن الّدواوين التي اقتصر موضوعها على المديح النّبوّي . -2 

 .لّلهتمام بشعر المديح النّبوّي  جواب:     
 ص ، وّضح )علّل( ذلك .جاءت قصائد المديح النّبوّي وفق بناء فنّي مخصو -3 

 .  تضّمن عدداً ِمن العناصر والموضوعات التي قد تختلف بين شاعر وآخر: جواب     
 قال الحسن بن صافي : .5س

 هلِل أخـــالُق مـــطـبـــوعٍ عــلى َكـَرم            وَمـْن بِـِه َشـَرُف العـلياِء والَكـَرمُ        
 عـن مساجـلـٍة            إذا تُـذوِكــرت األخـالُق والـّشيــمُ أغـرُّ أبـلـُج يســـمـو        
 َسَمْت عُـالَك رسوَل هللِا فـارتـفـعـت            عـن أْن يُـشير إلى إثبـاتـهـا قـلـمُ        
نيا وُزخِرفت الـ            أُخرى ، وَمـْن بعاُله يفخُر النَّسُم             يا َمـْن له دانـْت الـدُّ

 .مكانة الّرسول عليه الّصّلة والّسّلم الّسامية والّرفيعةما الموضوع الفرعّي ِمن موضوعات المديح النّبوّي الّذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟  -أ
 الثّناء على أخّلق الّرسول الكريمما مناسبة األبيات الّسابقة ؟  -ب
 يقول يعـقوب الّدمشقّي : .6س

 إدراك النّجاِة غـداً           وأخـلـِص الـقـوَل ، فـاإلخـالُص مـقـبـولُ  وامدح إذا ُرمتَ         
 خـيَر اآلناِم رسوَل هللا َمـْن نََزلَــْت            عـليه  "طه"  و "ياسين"  و" تنزيُل "        
 ـي جـبـريــلُ وكـاَن يأتيـه بالـوحــي الُمـنـّزِه إْذ            يغـشاه عـنــد نـزول الوحـ        
 وخّصـــه هللاُ باإلســراِء ُمعـجــزةً            فيهـــا لــَمـــْن شـــّك إرغـــاٌم وتـذليــلُ         

 . الحديث عن سيرة الّرسول الكريم ومعجزاته ونزول القرآن الكريم وحادثة اإلسراء والمعـراجما الموضوع الفرعّي الّذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟  -أ
 المديح النّبويّ ما الجانب الّشعـرّي )االتّجاه الّشعـرّي( الّذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟  -ب
 قال الّشاعر الّشاب الّظريف :. 7س

 أرُض األحـبّـِة ِمـْن َسـْفـحٍ وِمـْن ُكثُِب           سقاك ُمنهمُر األنواِء ِمْن َكـثَـبِ         
 فـيحاِء هـل زمـٌن            يُدني الُمِحّب لنيِل الُحّبِ واألَربِ يا سـاكـني طـيبةَ ال        
 أرٌض مع هللِا عيُن الّشمِس تحرسها            فإْن تَِغـْب َحَرَستْها أعيِن الشُّهبِ         

 .بر الّرسول الكريم والحنين إلى الّديار الُمقّدسة التّشّوق إلى ق ما الموضوع الفرعّي ِمن موضوعات المديح النّبوّي الّذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟ -أ
 .المديح النّبوّي ما االتّجاه الّشعرّي الّذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟  -ب
 ما المضمون العاّم لألبيات الّسابقة ؟  -ج
ً  جواب:     . يُحقّق فيها أُمنيته ِمن زيارة قـبره الّطاهـر   الّدعوة ألرض الّرسول عليه الّصّلة والّسّلم أْن تهطل عليها األمطار ، ويتمنّى زمنا
 يقول شهاب الّدين محمود الحلبّي في أبيات ِمن إحدى مدائحه :. 8س

 لوالَك ما قـطـعـْت بنا ُعـْرض الفال          ِعـيـٌس تُـباريـنـا ضـنـًى ونـحوال            
 ُشعٍث سواهم كالّسـهـاِم ُضـؤوال      ُشـعُـٌث ضوامُر كالقسّي تُـِقــلُّ ِمْن             
 يرجون منك شفاعــةً ِلـَمـعـادهــم           إْذ ليــس غـيـُرك شـافـعـاً مـقبوال        
هـم             ضـيـٌف لـديـك ولـن تَــُرّد نــزيـال           واآلن قـد صاروا لديك وُكـلُـّ

 .الّرحلة إلى أرض الحجاز ح النّبوّي التي عالجته األبيات الّسابقة ؟ ما الموضوع الفرعّي ِمن موضوعات المدي -أ
 .شعـر المدائح النّبويّة ما االتّجاه الّشعـرّي الّذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟  -ب
 ماذا يصف الّشاعر في األبيات الّسابقة )المضمون العاّم أو الفكرة العاّمة لألبيات( ؟ ـ.ج

 . ى أرض الحجاز وما عانوه ِمن مشاق الّسفـر، يحدوهم الّشوق إلى أداء فريضة الحّج ، وزيارة األماكن الُمقّدسةوصف الّرحلة إل جواب:

 شــعــر الـمــدائــح الـنّـبــويّــــة : –ثالثاً 
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 يقول الّشاعر شرف الّدين األنصارّي مستغـيثاً بالّرسول عليه الّصالة والّسالم :. 9س
سِل الكــراِم وفـارج الــ          ُكــَربِ               الــِعـظــام بفـعـلـه والمقـــولِ  يا خــاتَم الرُّ
 هـا قـْد َوَرْدنـا ِمـْن ضـريِحك َمـْوردا          نُْشـفَـى بـه ِمـْن ُكـّل داٍء ُمــعــِضـلِ             
 أدعــوك لـلـُجـلّــى وتـلــَك َشـفـاعـةٌ          لم تَْرَض لي أنّي أخــاُف وأنـَت لـي            
 ــقــْد أتـيـتُـَك مـادحــاً لـتُـجـيـَزنـي          في الَحْشِر كـاسـاِت الّرحيِق الّسلّسلِ ول            

 .االستغاثة بالّرسول عليه الّصّلة والّسّلم والتّوّسل به  ما الموضوع الفرعّي ِمن موضوعات المديح النّبوّي الذي عالجته األبيات الّسابقة ؟ -أ
 .المديح النّبوّي لّذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟ ما االتّجاه الّشعـرّي ا -ب
 .االستغاثة بالّرسول الكريم ليكون له شفيعاً يوم الحشر العظيم ما المضمون العاّم لألبيات الّسابقة ؟  -ج

 اهـتّم الّشعـراء كثيراً بشعـر المدائح النّبويّة .. 10س
 .واوين التي اقتصر موضوعها على المديح النّبوّي ظهور عدد ِمن الدّ ما الّدليل على هذا االهتمام ؟  -أ

  اذكر ثالثة دواوين شعريّة اهتّمت بالمديح النّبوّي ؟          -ب
         ـرّي بشرى اللبيب بذكـر الحبيب البن سـيّـد النّاس اليعـم/  منتخب الهداية البن نباتة المصري/ أهنى المنائح في أسنى المدائح لشهاب الّدين الحلبّي     
 نالت قصيدة )البردة( للبوصيري شهرة واسعـة .. 11س

 قـصيدة طـويلة للبوصيري في مـدح الّرسول عـلـيه الـّصّلة والّسّلم تبتدئ بمقدمة غـزليّة يُعبر فيها عن ُحبّه وّضح المقصود بـ )قصيدة البردة( ؟  -أ
 الكريم ومكارمه ووالدته ونشأته ومعجزاته ونزول الوحي عليه، ويختمها بالتّوّسل إلى للّرسول الكريم وتناول فيها الحديث عـن فضائل الّرسول     
    .الّرسول الكريم وطلب المـغـفـرة والعـفـو     
 ى وسُّل إلالتّ / ائل الّرسول الكريم وسيرتهالحديث عن فض/ الحديث عـن النّفس ونُصحها/ الُمقّدمة الغـزلـيّـة ا الموضوعات الّتي تضّمنتها ؟  م -ب

 .طلب المغـفـرة والعـفـو   الّرسول الكريم /     
  بمقدّمة غزليّة قصد منها التّعبير عن ُحّب الّرسول الكريم صلّى هللا عليه وسلّمبِــَم ابتدأ البوصيرّي قصيدته ؟   جـ(
 ما الموضوع الّذي اختتم به البوصيرّي قصيدته ؟       د(

 وطلب المغـفـرة والعـفـو ب(ل إلى الّرسول عليه الّصّلة والّسّلم    بالتّوسُّ  أ(   جواب:        
 ويلطف به في الدُّنيا واآلخرة ب(يسأل هللا أْن يُحقق رجاؤه    أ( الّسابقة بديل لإلجابتين  أو:         

 . ة بالّصورة الّشعـريّةالعـناي تبدأ بمقّدمة غـزلـيّـة  /   استنتج سمتين فنّيتين امتازت بهما قصيدة البُردة ؟ هـ(
 نالت قصيدة )البُردة( شهـرة واسعة ، وّضح ذلك ؟  و(

 صيغة بديلة : ما األهـمـيّة التي احتلتها بردة البوصيري .     
 ي القديم والحديث عارضها كثير ِمن الّشعـراء ف( ـج   ُوِضَع حولها كثير ِمن الّشروحب(                انتشرت انتشاراً واسعاً      أ(    جواب: 

 سّم أربعة شعـراء عارضوا قـصيدة البوصيري ؟ ز(
 ( .، عـبد الغـني النّابلسيّ  ، عائشة الباعـونيّة ، صفي الّدين الحلّيّ  ابن جابر األندلسيّ ):  في العـصر الـقـديم( 1: وابج   

 . محمود سامي البارودي ، أحمد شوقي ( في العـصر الحديث : 2        
 

 ما الموضوع الفرعّي ِمن مواضيع قصيدة )البُردة( الّذي تُمثّله األبيات اآلتية :. 12س
 أِمــْن تـــذكـــر جـيــراٍن بـــذي َســـلَـــٍم          مـزجـَت دمـعـاً جــرى ِمــن ُمــقــلـٍة بـــدمِ  -1
 بـرُق في الـّظـلـماِء ِمـْن إضــمِ أْم هـبّـْت الـّريـُح ِمـن تـلـقـاِء كـاظـمـٍة           وأومَض الـ -2
 ومـا لــقــلـبِـَك إْن قُـلـَت اسـتـفــْق يــهـــمِ       فـما لعـيـنـيـك إْن قُــلـَت اكـفُـفـا هـمـتـا            -3
 ِمـْن حـيـُث لم يـدِر أّن السُّّم فــي الـّدسـمِ       كــْم حـــّسـنـت لَـــذّةً لـلـمــرء قــاتــلـــة         -4
 ــِن والـفريـقـيِن ِمن ُعـْرٍب وِمــْن َعـَجـمِ       ـونـيــِن والــثّــقـلـيــ         ُمــحـّمـٌد سـيّـُد الـكـ -5
ـنـا اآلمــُر الـنّـاهــي فــال أحـــٌد           -6  أبـرُّ ِمـْن قـوِل " ال "  منهُ وال  " نعــم "      نــبــيُـّ
 ُمـسـتـمـسـكـوَن بحبٍل غـيـِر ُمـنــفـــصـمِ     دعــا إلــى هللِا فـالـُمـسـتمسـكـوَن بــه           -7
 ادث الـعَــمــمِ سـواَك عـــنــَد ُحــلوِل الـحـ      يا أكرم الـخـلـِق مـا لي َمـْن ألــوذَ بـه         -8
 لـديـَك واجـعـْل ِحـسابـي غـيـَر ُمــنـخــرمِ     يا رّبِ واجعْل رجائي غـيـَر ُمـنعـكِس           -9

 صـبـراً مــتـى تـدُعــهُ األهــواُل يـنـهـــزُم     والـطـْف بـعـبدَك فـي الـّداريـِن إّن لـهُ          -10
 . الحديث عن النّفس ونصحها( : 4)األبيات  / الُمقدمة الغزليّة : ( 3، 2، 1)األبيات :   جـواب

 . الحديث عن فضائل الّرسول صلّى هللا عليه وسلّم وسيرته ( : 6،  5) األبيات 
 التّوسُّل إلى رسول هللا عليه الّصّلة والّسّلم وطلب المغفرة والعفو(: 10،  9،  8،  7) األبيات 

 ات شعريّة تُمثّل شعر المدائح النّبويّة ِمّما ورد في الكتاب الُمقّرر .اكتب أربعة أبي. 13س
 خـيـَر األناِم رسوَل هللا َمـْن نـزلـْت        عـليه  "طه" و"ياسين"  و" تـنـزيُل "        
 ـلُ وخـّصـه هللاُ بـاإلسـراِء مــعـــجـزةً         فـيـهـــا لــَمــْن شـّك إرغــاٌم وتـذلـي       
 ُمحّمٌد سيُّد الـكـونـيـن والـثّـقـلــيــ          ــِن والفريقين ِمن ُعـرٍب وِمن عـَجـمِ        
 هـو الحبيُب الّـذي تُـرجى شفاعـتُه         لـكـّل هــوٍل ِمــن األهــواِل ُمـقـتَـَحـــمِ        

 علّل ما يأتي : .14س
 النّفس .تناول البوصيري في بردته الحديث عن  أ(

 .للنّصح واإلرشاد والتّحذير ِمن االنقياد وراء الّشهوات : جواب       
 اختتم البوصيرّي قصيدته بالتّوسُّل إلى الّرسول عليه الّصالة والّسالم . ب(

 صيغة بديلة : استغاثة الّشعـراء في العـصرين األيوبّي والمملوكّي بالّرسول الكريم .      
 .ليكون شـفـيعـاً لـهـم يـوم الحشر العـظـيـم  أو:للمغـفـرة والعـفـو ِمن هللا واللطف به في الدُّنيا واآلخرة طلباً   جواب:      

 ظهور عدد ِمن الّدواوين الّشعـريّة التي اقتصر موضوعها على المديح النّبوّي . (جـ
 .بسبب االهتمام بشعـر المدائح النّبويّة : جواب       
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 . وّضح المقصود بالتّصّوف ؟ 1س
ن وهو هـد والتّديُّ مذهب نشأ في ظّل اإلسّلم واستمّد أصوله ِمن القرآن والسُّـنّـة النّبويّة ، التزم أتباعه في بدايتهم بحدود الّشرع ومالوا إلى الزّ :  بجــوا

 .نادى أصحابه بوحدة الوجود   ما يُعرف بالتّّصّوف الّدينّي، ثُّم ما لبث هذا المذهب منذ القرن الثّالث الهجرّي يتأثّر بمؤثّرات مختلفة والّذي
  أتباعه في بدايتهم هو شعـر نشأ في ظّل اإلسّلم، واستمّد أصوله ِمن القرآن والسُّنّة النّبويّة، والتزم وّضح المقصود بــ )شـعـر التّصّوف( ؟. 2س

 .لُحّب اإللهّي والتّوبة والتّوسُّل والّشفاعـة بحدود الّشرع ومالوا إلى الّزهـد والتّديُّن، يُعـبّر فيه الّشاعـر عـن الّزهـد وا       
 .يدّل على مستوى راٍق ِمن اإلبداع والتّميّز   عالَم يدّل ظهور شعـر التّصّوف ؟. 3س
 اذكر أربعـة ِمن شعـراء التّصّوف ؟. 4س
 منصور بن إسماعيل المصري: ابع الهجرّي في القرن الرّ /   ذي النّون المصري، الُحسين بن منصور الحّلّج: في القرن الثّالث الهجرّي     
   السُّهروردي ، عبد القادر الجيّلني  في القرن الّسادس الهجرّي  :/ عبد الكريم القشيري في القرن الخامس الهجرّي :     
 . عـمـر بن الفارض ، محي الّدين بن عربي في القرن السَّابع الهجرّي  :    
هـد، والُحّب اإللهّي، الحنين والتّشّوق إلى الّديار الحجازيّة، االستغاثة والمناجاةالتّصّوف ؟   راذكر أربعة ِمن موضوعات شعـ. 5س  الزُّ
ف ؟. 6س         اذكر خمساً ِمن سمات شعـر التّّصوُّ
 الوحدة الموضوعيّة /ول القصيدة    ط /فيّة  المصطلحات الّصو / التّأثُّر بالقرآن والسُّنّة وعـلـم الكّلم والفلسفة /  استخدام الّرمز :واب ج    
 

         ِمن القرآن الكريم والسُّنّة النّبويّة الّشريفة أصوله األولى ؟  التّصّوف ِمن أين استمدّ أ( . 7س
هـد( 2حدود الّشرع      ( 1بَم التزم الُمتصّوفة في بداية نشأة التّصّوف ؟  ب(          التّديُّن والزُّ
 مين )موضوعات( كتاب )إحياء علوم الّدين( للغزالّي ؟اذكر مضا جـ(       

 صفات الكمال الّروحّي لدى الّصوفيّ  /صفاء القلب  /الفرائض الّدينيّة  ؟نّي كما يراها أبو حامد الغزاليّ : ما مالمح التّصّوف الّديةبديلصيغة            
 ظهور شعـر غزير يُعـَرف بالتّصّوف الفلسفّي  / ظهور ما الث الهجري ؟ما المؤثّرات التي أثّرت على التّصّوف منذ القرن الثّ  د(       
 . في كتاب إحياء علوم الّدين ألبي حامد الغزالّي أين يتمثّل التّصّوف الّدينّي ؟  هـ(       

 
ف ؟  8س  التّصّوف الّدينّي ، والتّصّوف الفلسفّي . اذكر اتجاهين ِمن اتّجاهات شعـر التّصوُّ
 لف المختالم ، وأّن العأتباعه أن الوجود في جوهره واحد يرىاتّجاه ظهر في القرن الثّالث الهجرّي ؟ هو لمقصود بــ : التّصّوف الفلسفيّ ا. وّضح 9س

 .في أشكاله ليس سوى مظاهر متعّددة لحقيقة واحدة هي الوجود األلهّي        
 .عُـمـر بن الفارض ، محيي الّدين بن عربي ، السُّهروردي   . اذكر ثالثة ِمن الّشعراء الّذين يُمثّلون )التّصّوف الفلسفّي( ؟10س
 وملذّاتها االنصراف عـن الّدنيا أحد موضوعات شعـر الـتّـصّوف يدعـو إلى؟ وّضح المقصود بالزهـد. 11س
 .عـبد العزيز بن عبد الغني سّم شاعـراً ِمن شعـراء الّزهـد ِمّما ورد في الكتاب الُمقّرر ؟ . 12س
 

 . اقرأ األبيات اآلتية للّشاعر)عبد العزيز بن عبد الغني( ثًّم أجب عن األسئلة التي تليها:13س
 تسلْم ِمـن األوصـاب واألوزار   سـلّـْم أمــورك لـلـحـكــيــم الــبــاري                    
 وانـظـر إلـى األخـطـار فـي األقـطـار              حكُم الـمشيئة في البريّة جـارِ          
 لــذّاُت ُدنــيــاكــا كــأحــالِم الــكــرى              وبلوُغ غـايتها حديث ُمفـترى         
 ـّدرا               بينا يرى اإلنساُن فيها ُمخبراوســرورهـا بشـرورهــا قــد ُكـ         

 الـّزهـدما الموضوع الفرعّي ِمن شعـر التّصّوف الّذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟   أ(
 ما مناسبة األبيات الّسابقة ؟ )ما مضمون األبيات الّسابقة؟(  ب(

 والتّسليم بالقضاء والقدر ب( ليه             االستعانة باهلل والتّوكّل ع  أ( :قالها دعوة إلى   : وابج     
 الحياة الدُّنيا بأنّها ُحلم وخداع ومّسراتها قصيرة مشوبة باألكدار واإلنسان فيها عابر سبيلَوْصف  (ـج                                  

ح. 14س  ه هللاثواب، ولكنّه خالص لوج أو رغبة فييقوم على خوف ِمن عقاب ُحّب ال  ُحّب العـبد هلل تعالى، وهـو؟ المـقـصود بــ)الُحّب اإللهّي( وّضِ
 .      رابعة العدويّة في القرن الثّاني الهجرّي ؟  أّول َمن قال في الُحّب اإللهيّ  َمن. 15س
 ؟ ن كيف تطّور شعر الُحّب اإللهيّ بيّ . 16س

 إللهّي في القرن الثّاني الهجريّ ُحّب اكانت رابعـة العـدويّة أّول َمن قالت شعـراً في ال( 1 جواب:       
 .فأصبح حاالً ِمن األحوال التي يمّر بها الُمتصّوف ؛ تطّور في القـرن الثّالث الهجرّي على يد الّشاعر المتصّوف ذي النّون المصري (2                
 .بلغ هذا الشعر ذروته لدى عمر بن الفارض ( 4          اصطبغ هـذا الّشعـر بصبغة فلسفيّة على يد الحّلّج ( 3                

 سلطان العاشقينما اللقب الذي اُشتُهـر به عمر بن الفارض ؟ . 17س
 .اصطبغ بصبغـة فلسفيّة بَم اصطبغ هذا اللون ِمن الشـعـر ؟ . 18س
 

 عـمـر بن الفارض :      . قال )سلطان العاشقين(19س
 قبلي         فأهُل الهوى ُجندي وُحكمي علـى الكُلّ نسخُت بُحبّي آية العشق ِمن           
 وُكـّل فـتـًى يـهـوى فـإنّـي أمـاُمـه          وإنّي بـريء ِمـن فـتـًى سـامـع الـعَـْدل          
 وَمن لم يُكن في عـّزة الُحّب تائهاً         بـُحـّب الّــذي يـهـوى فـبــّشـره بـالــذُّلّ           
 إذا جـاء أقــواٌم بــمــاٍل رأيـتــهـم         يـجـودون باألرواح مــنـهـم بــال بـخـل          

 لعمري هم العـّشاُق عندي حقيقة         عـلـى الجّد والباقـون منهم على الهزل          
 .ّب اإللهّي الحُ ما الموضوع الفرعّي ِمن موضوعات شـعـر التّصّوف الّذي ناقشته األبيات الّسابقة؟  أ(

 يُشيد بأمثاله ِمن الُمحبّين( 2يتغنّى فيها بُحبّه        ( 1     ما مناسبة األبيات الّسابقة ؟ )ما مضمون األبيات الّسابقة ؟( ب(
 .شـعـر التّصّوف ما االتّجاه الّشعـرّي الّذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟  جـ(

 شــعــر الــتّــصـــوف : -رابــعــاً  
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 الّديار الحجازيّة ِمن موضوعات شعـر التّصّوف .. يُـعـّد شـعـر الحنين والتّشّوق إلى 20س
 ابن عربيسّم شاعـراً يُمثّل هـذا اللون ِمن الّشعـر ؟  أ(

 ما الموضوع الفرعّي ِمن موضوعات شعـر التّصّوف الذّي يناقشه البيتان اآلتيان : ب(
 القُ إنّي إلى الكعبِة الغـّراء مشتاق         فيها لعاشقها في الّسر إع           
 إذا تذّكرُت أسراري ومشهدها         فيها تُحّركـنـي للبـيـن أشـواقُ            

 .الحنين والتّشّوق إلى الّديار الحجازيّة : جواب   
 .فاعة التّوبة والتّوسُّل  والشّ ف، وفيها يشيع الحديث عـن لونان ِمن ألوان شعـر التّصوّ وّضح المقصود بشعـر االستغاثة والمناجاة ؟ . 22س
 . عبد الّرحيم البُرعي؟  . سّم شاعـراً ِمن شعـراء االستغاثة والمناجاة23س
 ما الموضوع الفرعـّي الّذي تُمثّله األبيات اآلتية :. 24س

 يـا ذا الـجـالل والـجـمـال وذا الـكـرم              يـا ُمـنـعــماً عــّم األنــام نــداه      
 ـنــا بــفــضـل ُمـحـّمـٍد              وبَمن له فـضـٌل لـديــك وجــاه أقـبـْل تـوسُّــلـ      
 واشُدد ُعـرى )عبد الّرحيم( برحمٍة               إّن الحوادث قـْد فصْمَن ُعـراه      
 وأنـلــه فــي ُدنــيــاه ُكـــّل كــرامــٍة               وقـِه الّـذي يـخـشاه فـي أُخراه      

 .التّوبة والتّوسُّل والّشفاعـة   أو:االستغاثة والُمناجاة : جواب        
 جد وراء ، نراء إليه ليستروا به ما رغبوا في إخفائه ِمن معاٍن صوفـيّةأحد الّسمات الفنّيّة لشعـر التّصّوف لجأ الشعـ ؟ وّضح المقصود بالّرمز .25س

 .ورموزاً هـذه األلفاظ والمعاني إشارات ودالالت          
 ألفاظ الّشعـر الخمرّي للتّعـبير عـن معاٍن موحيةب( ألفاظ الغـزل الحسّي         أ(  ما األلفاظ والّرموز التي استخدمها شعـراء الّصوفيّة ؟ . 26س
 .الّسـهـروردّي ، ابن الـفـارض سّمِ شاعـرين استخدموا الّرمز في أشعـارهـم ؟ . 27س
 قال الّسهـروردّي :. 28س

 هــذه الــبـانــاُت بـانــاُت الـِحــمــى            حـيّــهــا يــا مــيّــَت األشـــواِق حــيْ           
 واطِو ِذكــَر البــاِن فـي ظـّلِ الـنّـقـا             بْيــَن سـْفـحِ الّسـفـْحِ ِمـْن َسْلعٍ وطيْ           
 ُجــْد لــه             فـسـجـوُد الــشُّــكــِر فَــْرٌض يـا أخيوإذا الـُحـْسـُن بــدا فــاســ          
 هــذه أنــواُر لـــيـــلــى قـــْد بــَدْت             فـلـسـلـِب العـقـِل يـا صـاحــي نُــهــي          
 ـبـه شــيـــئــاً فــشــيْ فــالــفــتــى مــا سـلـبـتْـهُ ُجــّمـلـةً             ال الّــذي تــســل          
 ُكـــلُّ حــّي فــي هـــواهــا َمــيَــٌت              إنّــمــا مــْيــُت هــــواهـــا ذاك َحـــيْ           

 .على الّرمز الّصوفّي عالَم يتّكئ الّشاعـر في األبيات الّسابقة ؟  أ(       
 .              استخدام الّرمز ؟  ما الّسمة األبرز لألبيات الّسابقة ب(        
 .شعـر التّصّوف ما االتّجاه الّشعـرّي الّذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟  جـ(        

 قال )ابن الفارض( مبيّناً أّن أهل الذّوق يدركون كالمه بالّرمز : .29س
 غـنـيٌّ عـن التّـصـريـح للُمـتـعـنّـتِ وعـــنّــَي بــالـتّــلـويــح يــفــهـــُم ذائـٌق                      
 بـهـا لـْم يُبـْح َمـن لم يُبْح دَمـهُ وفي الـ             إشارِة مـعـنـى مــا الـعـبـارةُ حـّدتِ           

 .استخدام الّرمز ما الّسمة التي تميّز بها البيتان الّسابقان ؟  -أ       
ف يُمثّله البيتان الّسابقان ؟  ما االتّجاه الّشعـرّي الّذي -ب         .شعـر التّصوُّ

  ةا عن عالمهم، وهي ألفاظ ومصطلحات مفهومبه ألفاظ ومصطلحات خاّصة بالّصوفيّين عـبّروا ؟ هي ح المقصود بالمصطلحات الّصوفيّةوضّ . 30س
 .لـمـن عـاش التّجربة الّصوفيّة            

 .الحضور ،  البُعـد والـقُـرب ، الّرياضة ، الُمجاهـدة   استخدمها الّشعـراء ؟ اذكر أبرز المصطلحات الّصوفيّة التي. 31س
 .  وتعني اقـتصار شعراء التّصّوف في التّعـبير عـن موضوع واحد وهـو التّجربة الّصوفيّة . وّضح المقصود بالوحدة الموضوعـيّة ؟32س
 . اتّسمت القصائد الّصوفيّة بالّطول .33س

 .أْي جاءت تلك القصائد بالغة الّطول وّضح ذلك ؟  -أ          
 . قصيدة نظم الّسلوك البن الفارض تجاوز عدد أبياتها سبعمئة بيتهاِت مثاالً على قصيدة اتّسمت بالّطول ؟  -ب          

 
 : . اقـرأ البيت اآلتي لــ)ابن الفارض( ، ثُّم أجب عـن األسئلة التي تليه34س

 ا  الُحبُّ راحةُ ُمـقـلـتي       وكأسـي ُمـحـيّـا َمـْن عـن الـُحـسـِن َجــلّــتِ سقـتـني ُحميّ         
 . شـعـر الـتّـصـّوفما االتّجاه الّشعـرّي الّذي يُمثّله البيت الّسابق ؟  أ(          
 .نـظـم الـّسـلوك ما اسم القصيدة التي أُخذ منها البيت الّسابق ؟  ب(          
 .تميّز بالّطول ما الّسمة التي تميّز به البيت الّسابق ؟  (جـ          

 . علّل ما يأتي :35س
 نشأ التّصّوف في بدايته في ظّل اإلسالم . أ(

 .هـد والتّديُّن التزمـوا في بدايتهـم بحدود الّشرع ومالوا إلى الزّ   ألنّهم أو:ألنّه استمّد أصوله األولى ِمن القرآن والّسنّة النّبويّة الّشريفة  جواب:   
 تتمثّل مالمح التّصّوف الّدينّي في كتاب )إحياء علوم الّدين للغزالّي( . ب(
 .لحديثه عن الفرائض الّدينيّة وصفاء القلب وصفات الكمال الّروحّي  جواب:   
      شهـد شعـر التّصّوف في القرن الخامس جموداً ملحوظاً .  جـ(
 .فاطمّي للتّصّوف بسبب معارضة المذهب ال جواب:   
ف ذروته في القرن الّسابع الهجرّي . د(  بلغ شعـر التّصوُّ
 .بسبب ظهـور شعـراء أفذاذ أمثال )عمر بن الفارض، محيي الّدين بن عربي(  جواب:    

 نشأ التّصّوف في ظالل الّزهـد . هـ(
 دُّنيا وملذّاتهاالرتباطهما الوثيق؛ حيث كان كّلهما يدعوان إلى االنصراف عـن ال جواب:   
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 ال يقـوم الُحّب اإللهّي عـلى خوف ِمن عـقـاب أو رغـبـة في ثواب . و(
  .ألنّه خالص لوجه هللا تعالى  جواب:   
 استخدام شعـراء الّصوفـيّـة ألفاظ الغـزل الحّسّي وألفاظ الشـعـر الخمرّي . (ز
 .للتّعبير عـن معاٍن موحية   جواب:     
 اتّكاء )السهروردّي( عـلـى الّرمـز الغـزلّي . (ح
 .لبّث مواجده وإشاراته الّصوفيّة   جواب:     
 األسلوب الّرمزّي .تصريح )ابن الفارض( باستخدام  (ط
 .لـيُـبـيّـن أّن أهـل الـذّوق يدركون كّلمه بالّرمـز وليس بالتّصريح   جواب:     
ف مصطلحات خاّصة بـهـم . (ي  استخدام ُشعـراء التّصوُّ

 .للتّعـبـير عـن عالمـهـم ، وهي ألفاظ ومصطلحات مفهومة لمن عاش التّجربة الّصوفيّة   جواب:    
 التّصّوف بالوحدة الموضوعيّة . يتّسم شـعـر (ك
 .ألنّه يقتصر في التّعـبير عـن موضوع واحد وهو التجربة الّصوفيّة   جواب:     
 بروز النّزعـة الّدينيّة في شـعـر التّصّوف . (ل
نّـة الـنّـبـويّـة الّشريـفـة  جواب:        .لتأثّـره بالـقـرآن الـكريـم والسـُـّ
 

 آلتية إلى أصحابها :. أنسب المؤلّفات ا36س
  إحسان عـبّاس: م في عـهـد األتابكة واأليوبيّينب( تاريخ بالد الّشا          شهاب الّدين محمود الحلبّي : حأ( أهـنى المنائح في أسمى المدائ          
                    ابن نباتة المصريخب الهداية: د( منت            ابن سـيّـد الـنّـاس الـيـعـمـري ( بشرى اللبيب بذكر الحبيب : ـج          
 . عمر بن الفارضو( قصيدة نظم الّسلوك :                                    أبو حامد الغـزالي هـ( إحياء علوم الّدين :           

 
 . اكتب أربعة شعـريّة تمثّل شعـر التّصّوف ِمّما ورد في الكتاب الُمقّرر .37س

 سـلّـم أمـورك لـلـحـكـيـم الـبـاري          تسـلْم ِمـن األوصـاِب واألوزارِ           
 وانـظـر إلى األخطار في األقـطار          حكُم المشيئِة في الـبـريّـة جـارِ           
 اقـبـْل تـوسُّـلـنـا بـفـضل ُمـحـّمـد           وبـَمـن لـه فـضـٌل لـديـك وجاهٌ           
 إذا تذّكـرُت أسراري ومشـهـدها           فـيـهـا تحّركنــي للبـيـِن أشواق          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 

 .مؤلّفات واسعـة تضّم ألوفاً ِمن المواد المعـرفيّة ُمرتّبة ترتيباً هجائيّاً مقصود بالموسوعـة ؟  وّضح ال. 1س
  اذكر ثالثة عـوامل ساعـدت عـلى ازدهـار الموسوعـات ؟. 2س
 . أثـر ديوان اإلنشاء /لة للعـلم والعُـلماء  تشجيع الّدو هـجرة كـثير ِمن العـلـماء /كـثـرة المـدارس  /ـزوين الّصليبّي والمغولّي أثـر الغ  اب:جو
 لمغـولّي، هجرة الكثير ِمن ، الغـزوان الّصليبّي واسوعـات: )المدارس، ديوان اإلنشاءوامـل اآلتية في نشأة الموـ. بيّن كيف أثّر ُكّل عامل ِمن الع3س

 العُـلماء، تشجيع الـّدولة للعـلم والعـلماء، ديوان اإلنشاء(.        
 .ات ُمـتخّصصة احتواء خزائنها مصادر ومؤلّـف /فروع المعارف المختلفة تمامها باه: المدارس –أوالً 
   :ـراب الّـذي أحـدثـه هـذا الـغـزو بالمكتبات ودور العلم بما يأتي قـام العُـلـمـاء بعـد الـخ : الغـزو الّصليبّي والمـغـولّي  –ثانياً 

  .حفـظ هـذا التّراث ب(  جمعـوا تراث األّمة        أ(         
 ً ارها يّة متميّزة تجلّت آثوالّشام إلى قـيام نهضة عـلميّة وأدب أّدى التّمازج والتّفاعل بين العلماء المهاجرين وُعـلماء مصر  :هجرة كثير ِمن العُلماء -ثالثا

  .إيجاباً في حركة الكتابة والتّأليف 
 : تشجيع الّدولة للعلم والعُلماء  –رابعاً 
 .أجرى كثير ِمن الُمحسنين ورجال الّدولة أوقافاً عظيمة على طّّلب العلم  (أ

 .أنشأوا خزائن ُكتب ضّمت نفائس المخطوطات   (ب
 : أثر ديوان اإلنشاء  –خامساً 

 .شّكل مؤّسسة أدبيّة وعلميّة ودينيّة واستخباراتيّة كان يُ  -أ 
 .كالـفـقه واألدب والّسياسة وغـيـر ذلك احـتاج الـُكـتّـاب العاملون في ديوان اإلنشاء إلى معـرفة واسعـة في مختلف المجاالت  -ب 
 .ُكتّاباً فيه أشهـر ُكتّاب الموسوعـات في هـذه الـفـترة  كانوا إّما رؤساء لهذا الّديوان أو  جـ. 

 ِمن أسباب ازدهار الموسوعات )هجرة كثير ِمن العُلماء إلى مصر والّشام( . .4س
 .العـراق واألندلس والهـنـد أ( سّم ثالثة أقطار تـّم الهجرة منها ؟ 

 ب( ما األهّميّة )الفائدة( التي اكتسبتها مصر والّشام ِمن هذه الهجرة ؟
 علماء األقطار األخرى كالعراق واألندلس والهند إلى مصر والّشام .: هجرة كثير ِمن ةبديلصيغة      
 مكان جذب وُمشّجع على اإلقامة والتّأليف( 2     االزدهار االقـتـصادّي والحضارّي ( 1 جواب:     
         الغرناطّي ، ابن خلدون التّونسّي ابن سعيد  ابن مالك الّطائّي الجيّاني، ابن البيطار المالكي األندلسّي، ( سّم أربعة ُعـلماء مهاجرين ؟ـج

 . وّضح المقصود بـ : نظام الوقف ، ديوان اإلنشاء ؟5س
 ؛ حيث يجري فيه الُمحسنون ورجال الّدولة أوقافاً عظيمة على طُّّلب العلم، كما أنشأوا في العـصر األيوبّي والمملوكيّ نظام ساد أ( نظام الوقـف: 

 . ِمن يريد االنتفاع بهالكّل مخطوطات التي كانت متاحة خزائن ُكتب حوت نفائس ال    
 .مؤّسسة أدبيّة وعلميّة ودينيّة واستخباراتيّة ب( ديوان اإلنشاء : 

  الوحـدة الـّرابـعـة: ِمـن قـضايا الـنّـثر في العـصور الفاطمّي واأليوبّي والمملوكيّ 

 الــمــوســـوعـــات : –أوالً 
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 الغـرناطي( ؟ : )ابن خلدون، ابن مالك، ابن البيطار، ابن سعـيد الم ِمن العُلماء االتية أسماؤهم. بَم اشتهر ُكّل ع6س
 .نزيل دمشق إمام النّحو المشهور ب( ابن مالك    :               س علم االجتماع مؤسّ أ( ابن خلدون:         
خ أدبّي د( ابن سعـيد الغرناطّي :       نزيل القاهـرة أشهر عـلـماء العـرب في الّصيدلة (  ابن البيطار :  ـج          .نزيل القاهرة وحلب مؤّرِ

 ي العـصر المملوكّي .. تنّوعت مجاالت التّأليف الموسوعّي ف7س
 .اللغة ، األدب ، الّدين ، التّاريخ ، الجغـرافـيا ، العلوم أ( ما مجاالت هـذا التّنّوع ؟ 

 لعـصـر المملوكّي .       ب( اذكر ثالثاً ِمن موسوعـات ا
 لشهاب الّدين النّويري .نهاية األرب في فنون األدب  –: أوالً جواب 

 البن فضل هللا العـمرّي الّدمشقّي .ألبصار في ممالك األمصار مسالك ا  -ثانياً           
 ألبي العـبّاس القـلقشندّي .صبح األعشى في صناعة اإلنشا  –ثالثاً           

 . يُعـّد كتاب )نهاية األرب في فنون األدب( إحدى موسوعات العـصر المملوكّي .8س
 داً ثّلثون ُمجلّ أ( ما حجم هذا المؤلَّف الموسوعّي ؟ 

 ( ما المضمون )الموضوع( العاّم لهذا الكتاب ؟ب
 .علوم الفلك ، الجغـرافـيا ، التّاريخ الّطبيعّي  : يتناول جوانب معرفيّة مختلفة مثل (1    
 .يتناول ما يتّصل باإلنسان وحياته االجتماعيّة والحيوان والنّبات وما يتعلق بهما  (2    
 .األُّمة العـربيّة ، وما انقسمت إليه ِمن إمارات ودول ِمن أقـدم العـصور حتّى عـصر المؤلِّف  يفرد حديثاً خاّصاً بتاريخ( 3    
 . )مسالك األبصار في مالك األمصار( كتاب موسوعّي ِمن موسوعات العصر المملوكّي .9س

 .زاد على عشرين ُمجلّداً أ(  ما حجم هذا المؤلَّف الموسوعّي ؟ 
 ( العاّم لهذا المؤلَّف الموسوعّي .(  صف المضمون )الموضوعب

  .ُسّكان األرض غرباً وشرقاً والقسم الثّاني : . األرض وجغـرافـيّـتها وبلدانها وخاّصة بلدان العالم العـربّي القسم األّول: يتألّف ِمن قسمين، ( 1     
 .ى مّر العـصور فـيه تراجم واسعـة لعـدد كبير ِمن األدباء والعـلماء عل( 2     
 .مسالك األبصار في ممالك األمصار البن فضل هللا الدمشقّي . ما اسم الموسوعة التي اشتملت على تراجم عدد كبير ِمن األدباء والعلماء ؟ 10س
 . )صبح األعشى في صناعة اإلنشا( موسوعة ِمن أكمل موسوعات العصر المملوكّي .11س

 .أربعة عشر ُمجلّداً موسوعّي ؟ كم يبلغ حجم هـذا المؤلَّف ال -أ 
 ِصف المضمون العاّم لهذا المؤلَّف ؟ -ب 
 .فـيه تـفـصيّلت دقـيقة عـن النّثر الفنّّي الّديوانّي في مختلف اآلفاق العـربيّة منذ نشأة الـّدواوين حتّى عـصر الـقـلـقـشندّي ( 1: جــواب 

ل الكتاب دائرة معارف ديوانيّة( 2             .وجغرافيّة وتاريخيّة وسياسيّة وأدبيّة  يُشّكِ
 .يـقـرن فيه ُكّل ما يجري ِمن عـقـود صلح ومعاهدات سياسيّة ُمهّمة ( 4           يقرن فيه التّراث النّثرّي القديم بالتُّراث المعاصر ( 3           

 .صبح األعشى في صناعة اإلنشاء ألبي العبّاس القلقشندّي  ّي ؟. ما اسم الموسوعة التي نجد فيها تفصيالت عن الفّن النّثرّي الّديوان12س
 . )لسان العرب( موسوعة شاملة ِمن موسوعات العـصر المملوكّي .13س

 ابن منظور ِلَمن يُنَسب هـذا المؤلَّف الموسوعّي ؟  -أ
 ما أهميّة هذا المؤلَّف الموسوعّي ؟  -ب

 .فـيه استـقـصاء كـبير لماّدة اللغة وشواردها  -2                 تاريخ اللغة العـربيّة أضخم الموسوعات اللغـويّة وأشملها في  -1    
 . ومعارف وعلومرح للحديث النّبوّي  يعـتبر كتاب نحو وصرف وفقه وأدب وتفسير للقرآن الكريم وش -3    
 . ِمن الموسوعات التي راجت في العصر المملوكّي كتاب )الوافي بالوفيات( .14س

 .صّلح الّدين الّصفدي َمن صاحب هذا المؤلّف الموسوعّي ؟  -أ
 يعتبر ِمن أوسع ُكتب التّراجم في العصر المملوكيّ  ما أهميّة هـذه الموسوعة ؟ -ب
 ثّلثون ُمجلّداً كم يبلغ حجم هذه الموسوعة األدبيّة ؟  -ج
 

 .في العصر العـباسّي في القـرن الثّالث الهجرّي وما بعـده متى ظهرت الموسوعات ألّول مّرة ؟ . 15س
 اذكر ثالثاً ِمن المؤلّفات ذات االتّجاه الموسوعّي والتي ظهرت في تلك الفترة ؟. 16س
 . ن الّصفا كتاب الحيوان للجاحظ، كتاب األغاني ألبي الفرج األصفهانّي، رسائل إخوا  جواب:    
 (ُمِهّم جـّداً  حفظ اسم الكتاب مع مؤلّفه: )ملحوظة       
 . علّل ما يأتي :17س

 أ( قيام العُلماء في العـصرين األيوبّي والمملوكّي على جمع تراث أُّمتهم .
 .عـد أْن أصبح ُمهـّدداً بالـّضياع الحرص على حـفـظه ب( 2             لتعـّرضه ألصناف ُمـتعـّددة ِمن األذى والعـدوان ( 1   جـواب: 

 ب( قيام نهضة علميّة وأدبيّة متميّزة في مصر والّشام .
 .بسبب التّمازج والتّفاعل بين علماء مصر والّشام وعلماء األقطار األخرى  جواب:     

 ( كان أشهر ُكـتّـاب الموسوعات إّما رؤساء لديوان اإلنشاء أو ُكتّاباً فـيه .ـج
 .ألّن ديوان اإلنشاء كان مؤّسسة أدبيّة وعلميّة ودينيّة واستخباراتيّة في الوقـت نفسه  (1   :جواب      

 .ألّن ُكتّابه العاملون يحتاجون لمعـرفة واسعـة في مختلف المجاالت ( 2                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 ؟ ي انتهجها الكُتّاب في أدب الّرحالتا األساليب التم. 1س
 المراوحة بين الّرؤية الذّاتية والّرؤية الموضوعـيّة ( 4   الّرواية عـن اآلخرين( 3التّرجمة لمن يلقاهم ويسمع منهم    (2التّرجمة للغـيـر   ( 1 جواب:

  بَم تتّسم ُكـّل ِمن الّرؤية الموضوعـيّة والّرؤية الـذّاتية ؟ .2س
 .لعـقـديّة وتوّجهاته الفكريّة وا عـر الكاتبباالختالط بمشاالّرؤية الـذّاتية  وتتّسم ، بالحيادتتّسم الرؤية الموضوعيّة   جواب:

 أدب الــّرحــالت : –ثانيا 
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    . ألدب الّرحالت فوائد ُمتعّددة ، وّضحها ؟ 3س
 . تـقـديم ماّدة عـلميّة تتضّمن تفصيّلت وافـية عـن ثقافات ولغات وحضارات وأديان بعـض األُمم  أ( الفائدة العلميّة :: جـواب 

 . ما فيها ِمن معلومات تاريخيّة وجغرافيّة؛ ل مصدر ُمهّم للجغـرافيّين والمؤّرخين وُعلماء اآلثار واألديانب(           
 . ِمن أشهر رحالت العـصرين األيوبّي والمملوكّي )رحلة عـبد اللطيف البغـدادّي( .4س

 إلى مصر أ( إلى أين كانت وجهة الّرحلة ؟ 
 هـ .629عاّم ب( في أْي عاّم توفّي البغدادّي ؟ 

 .اإلفادة واالعـتبار في األمور المشاهـدة والحوادث المعاينة بأرض مصر ه ؟ ( ما اسم الكتاب الّذي سّجل فيه البغـدادّي رحلتـج
 ؟ )علّل ذلك( .  د( اجتمع لدى البغـدادّي كثير ِمن الّطالب والُمريدين في األماكن التي كان يحّل بها ماذا تستنتج ِمن ذلك

 تضّمنت رحلة البغدادّي ؟(: ما النّشاطات التي قام بها البغـدادّي في رحلته ؟ )ماذا  ةبديلصيغة 
 وس في األماكن التي كان يحّل بهاإلـقـاء الـّدر  / تّصال بعـلماء عـصره ومناظراتهـماال: جواب 

    لل ذلك( ؟       واالجتماعـيـّة  ، فّسر ذلك )ع هـ( تُمثّل رحلة البغـدادّي وثيقة ُمهّمة في تصوير حالة مصر الثّقافيّة واالقتصاديّة والّسياسيّة 
 : بيّن أهميّة رحلة البغـدادّي إلى مصر ؟ ةبديلصيغة     

 . فـيـهـا تسجيل لبعـض األحداث التّاريخـيّـة / فـيها عـرٌض واٍف لطبيعـة مصر وآثارها وزراعـتها    جواب:
 . وّضح المقـصود بمصطلحّي )الّرؤية الموضوعـيّة والّرؤية الـذّاتيّة( في كتابة أدب الّرحالت ؟5س
 .أحد األساليب التي انـتـهـجها ُكـتّـاب أدب الّرحّلت وتـتّـسم بالحياد ّرؤية الموضوعـيّـة : ال

 .الـفـكريّة والعـقـديّة وتوّجهاته  أحد األساليب التي انـتـهـجـها ُكتّاب أدب الّرحّلت تختلط فيها بمشاعـره: الـّرؤيـة الـذّاتـيّـة 
 

 رز رحالت العـرب في القـرن الّسادس الهجرّي .. تُـعـّد رحلة )ابن جبير( ِمن أب6س
 أ( ما أهميّة رحلته في دراسة عـصـر الحروب الّصليبيّة .

 .حظيت باهتمام عدد ِمن الّدارسين وال سيّما المهتّمين بدراسة عصر الحروب الّصليبيّة ( 1: جواب 
  . ين في هذه الفترة الُمضطربةمين والّصليبيّ ة في تاريخ العّلقات بين المسلتضّمنت جوانب ذات أهـّميّ ( 2          

        أداء مناسك الحجّ ب( ما الهـدف األساسّي ِمن هـذه الّرحلة ؟ 
 سّم أبرز األماكن الّدينيّة التي زارها )ابن جبير( في رحلته . جـ.

 هرةالمسجد الحرام، المسجد النّبوّي، الجامع األُموّي، مسجد الُحسين بن علي في القا جواب: 
 ُعـني )ابن جبير( بوصف المدن ، وّضح ذلك . د.

 .تحّدث عـن مدارسها وأسواقـها ومستشفـياتها ( 2         تحّدث عـن أسوارها وحصونها ( 1     
 ذلك( . )علّل القرن الّسادس الهجرّي، وّضح ذلك، صوراً دقيقة للمجتمعات اإلسالميّة في (ابن جبير)نقل هـ.

 .أشار إلى األحوال االقتصاديّة في مصر ( 2            هم ونظمهم االجتماعـيّة المختلفةات النّاس وتقاليدوصف عاد( 1:   جواب 
 .الحظ أّن حركة التّجارة لم تُعّطل حركة التّجارة بين المسلمين والفرنج ( 3            

 . ما الموضوعات التي تطّرق إليها )ابن جبير( في رحلته ؟7س
 لمدن وصف اب(       صف األماكن الّدينيّة كالمسجد الحرام والمسجد النّبوّي وأ(     جواب:

          االحوال االقتصاديّة في الّشام د(                         نقل صور دقـيقة للمجتمعات اإلسّلميّة في القرن الّسادس عشر ( ـج          
  ها لحركة التّّجار بين المسلمين والفرنج الحروب الّصليبيّة وعـدم عـرقـلتهـ(           
 .اإلشادة بإصّلحات وأعمال صّلح الّدين الجليلة في مصر والّشام و(            

 بئإلغاء الّضرابناء المدارس /  حفظ القرآن الكريم/ الـتـعـلـيم/صالح الّدين األيوبّي ، اذكرها ؟  . سّجل )ابن جبير( عـدداً ِمن إصالحات السُّلطان8س
 حة، اشرح ذلك)علل( .      تبدو القيمة الجغرافيّة في رحلة )ابن جبير( واض .9س

 .َوْصف اآلثار والمعالم والحصون والثّغـور ( 2          َوْصف تضاريس البلدان التي مّر بها ومناخها والمسافة بينها      ( 1  جواب:     
 .ه البلدان واألعمال التي يُمارسونها الحديث عـن نشاط ُسّكان هـذ( 3               

 بدا )ابن جبير( ُمعجباً بصالح الّدين األيوبّي ، وّضح )علّل( ذلك .. 10س
 .بسبب بطوالته وانتصاراته الكبيرة ب(       أشاد بإصّلحاته وأعماله الجليلة في مصر والّشام كالتّعليم وِحْفظ القرآن وبناء المدارسأ( جواب:     

 (بيّن قيمة رحلة ابن جبير ؟)د دراستك لرحلة )ابن جبير( استنتج األهميّة العاّمة لهذه الّرحلة ؟ . بعـ11س 
 .حظيت باهتمام عدد ِمن الّدارسين ب(                                            تُعـّد ِمن أبرز الّرحّلت في القرن الّسادس عشر أ(    
 .  واضحة تحمل رحلته قـيمة جغرافـيّةد(                في تاريخ العّلقات بين المسلمين والّصليبيّين تضّمنت جوانب ذات أهّميّة ( ـج   
 

  . تُحفة النّظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار؟  الّذي وصف فيه رحلته (ابن بطوطة) ما اسم كتاب. 12س
 .عاماً  28كم سنة استغرقت رحلة )ابن بطوطة( ؟  .13س
 ث العـربّي ؟      لماذا يُعـّد )ابن بطوطة( الّرّحالة األكثر شهرة في التُّرا. 14س
 تعلّقه بُحّب االكتشاف( ب        كان مسكوناً بهاجس الّسفر الّدائم المصحوب بحنين أبدّي إلى المجهول( أ  جواب:   
 صّور )ابن بطوطة( األماكن التي زارها في أدق تفاصيلها ، وّضح )علّل( ذلك .. 15س
 . الّشعوذة واألمن واالضطراب تحّدث عـن األغنياء والفقراء والمؤمنين والُملحدين والعلم وأ( :  جواب    

 .تحّدث عـن عادات النّاس ونظام حياتهم وما عاينه ِمن مواقـف وُمشاهـدات  ب(              
 اهتمامه بتضاريس البّلد ومناخها وُعـمرانها وحيواناتها وطيورها وحالتها االقتصاديّة  جـ(              

 ر التّعايش والتّفاعل بين المجتمعات، وّضح ذلك .صورة ِمن صو( ابن بطوطة)تُعـّد رحلة . 16س
 ريّ مثاالً ممتازاً للتّآلف البش تصلح أْن تكون -ب    كان قادراً على التّعايش والتّفاعل مع المجتمعات دون اْن يتخلّى عن أفكاره ومعتقداته -أ    جواب:

خ للّرغبة الّدائمة في البحث والتّعلُّم ، وّضح ذلك .تصلح رحلة )ابن بطوطة( أْن تكون مثاالً ممتازاً للتّآلف البش .17س  رّي، ومدّونة كبيرة تؤّرِ
 هلتّخلّي عـن معـتـقـداته وأفكاركان قادراً على التّعايش دون ا ب(  ألّن عقيدته وثقافته لم تمنعه ِمن االندماج في المجتمعات التي عاشرها أ(  : وابج  
 مساراً واحداً في الوصف أو الُحكم ولكنّها تميّزت بتعـّدد الرؤية والمغايرة واالختّلف  لم تأخذ جـ(           
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 اذكر أربعة ِمن الموضوعات التي التي تناولها )ابن بطوطة( في رحلته ؟ . 18س
  ّسّلطين وحروبهم /ريخ الاالهتمام بتا / اهتّم بتضاريس البّلد ومناخها وعمرانها حركة المجتمعات التي زارها / صّور:  جواب

 .تصوير المرأة وزينتها وأخّلقها وعّلقاتها بالّرجل /  االهتمام بالّشعـائر الّدينيّة         
 إّن عـقـيدة )ابن بطوطة( وثقافته لم تحْل دون االندماج في المجتمعات التي عاشرها، وّضح ذلك ؟   . 19س

 .ورة يندر مثيلها ، ِمن غير أْن يفرط بمعتقداته وتصّوراته عـن المفاهـيم التي يؤمن بها فـقـد كان قادرآ على التّعايش والتّفاعل بص جواب:
 .تصلح للبحث والتّعلُّم / تعـدُّد الّرؤية والمغايرة واالختّلف  / لم تأخذ مساراً واحداً في الوصف والحكم   بَم امتازت رحلة )ابن بطوطة( ؟ .20س
 وطة( ؟ )ما قيمة رحلة ابن بطوطة ؟(. بيّن أهـّمـيّة رحلة )ابن بط21س

 تُـعـّد مصدراً ُمهّماً للمؤّرخين واالجتماعيّين والجغرافيّين في القرن الثّامن الهجريّ  -أ  جواب:
خ للـّرغـبة الـّدائمة في البحث والتّعلُّم .  جـ.          تصلح مثاآل للتّآلف البشرّي  -ب            مـدّونة كـبيرة تؤّرِ

 ل ما يأتي :. علّ 22س
 تعـدُّد األساليب التي ينتهجها ُكتّاب أدب الّرحالت . أ( 
 .، وكان بعـضهم يروي عـن اآلخرين، وكان بعـضهم يُراوح بين الّرؤية الموضوعـيّة ورؤيته الـذّاتية ألّن بعـضهم كان يُترِجم لغـيره: وابج     

 حيويّة أسلوب أدب الّرحالت . ب(
 .ه بفنون أُخرى ِمن قصص ومذّكرات ويوميّات وتقارير بسبب امتزاج:  وابج    

 تباين اهتمامات ُكتّاب أدب الّرحالت . ج(
 عـلى جغرافـيّـة البّلد ومواقـعها الـّديـنـيّـة وغـيرها ارها، ومنهم َمن انصّب اهـتمامه منهم َمن اهـتّم بعادات الّشعـوب وطباعها وأمزجتها وأفك: ـوابج 

خين والجغرافيّين وُعـلماء اآلثار واألديان .يُـعـّد أدب الرّ  د(  حالت مصدراً ُمهّماً للمؤّرِ
 .لما تضّمنه ِمن معلومات عن تاريخ كثير ِمن البلدان والُمدن وجغرافيّتها ومناخها وتوزيع سّكانها :  وابــج   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انتهت الماّدة بعون هللا تعالى

 مــع تـمـنـيـاتـي لــكــم بالـتّـوفـيـق والـنّجـاح
 يق فمن هللا تعالى هـذا وإْن كان ِمن توف

 وإْن كان ِمن سهٍو أو تقصير ٍ أو نسيان فمن نفسي
 والّشيطان وأنا منهما براء
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