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 ) للطلبة النظاميين(م2002جيل  - الفصل الّدراسّي األول -عربي تخّصص ُمكّثف
 0412292970 المعّلم : جهاد أبو عجمّية

  
 

 والّصرف  النحو
 

        السؤال األول:                                                                              
 لتي تليها :اقرأ النص اآلتي، ثّم أجب عن األسئلة ا( 1

وقف أحد الطلبة متحّدثًا أمام زمالئه بمناسبة يوم االستقالل فقال: إّن مكانةة الةدول ال تقةّوم بمسةاحتعا وسةدد سةّكانعام بةل بمةا توا ةه  
ى ّلةة   سظيمةةًاو ول مةةّد إّن اّددّن ميةةد مثةةال سلةة م ةةًداقةةوا حقّ فا ةةطبدوا و يات فتةةّّللعا إدادتعةةمم فكةةم دولةةة وا ةةه سةةكانعا ال ةة ا  مةةن تحةةدّ 

 ةةةّ   أال إّن االسةةةتقالل مةةةن أ ةةةمّ  مةةةن وطةةةنر وأ دّد أ لةةةهر بةةةه فةةةمكدمْ م م وُنَمْيالتةةةه تةةةوحّ بةةةال ّز  وا بةةةايفتاديمةةةه الحةةةدي  ملةةةّي بالتحةةةّديات
   لألددنيينم فما أدوسعم و م واقفون فّ و ه الدياحرسن ا داد  الحدّ  ت بيده ا ن ازات  إّ إنّ 

 . استخرج من النّص السابق:9
 ُنَمْيالته: و اسمًا م ّغداً                           إدادتعم لعافتّلّ : و مف واًل به تقّدم سلى الفاسل و وباً أ    

   م ًدا واحّقق: و فاساًل تقّدم سلى المف ول به و وباً د                                              ا طبدوا: و كلمة فيعا إبدالج   
 مزة إّن في الجمل اآلتية:. ما سبب كسر ه2
 وق ت أول ال ملة المحكية بالقولو :أ. إّن مكانة الدول ال تقّوم    
 وق ت ب د حدف االستفتاح أاَل  :ب. أال إّن االستقالل    
 وق ت ب د الظدف إّ :ج. إذ إّنه تعبير    
 وق ت أول  ملة  وا  القسم :د. لعمري إّن األردّن خير    
  ط في النص السابق.. أعرب ما تحته خ3

 : مف ول به من و  وسالمة ن به الفتحةومجًدا -    
 : مبد إّن مدفوع وسالمة دف ه الضّمةوتعبير -    
 (و ) الكسد  الطلبة   في النّص. ا( حسب وروده الطلبة )  كلمة. اضبط آخر 7
  م يوموزماليم َحدي م واقفونم دولةم حّد . صّغر الكلمات التالية مع الضبط التام: 5

 ُحَدّي م ُوَوْيقفونم ُدَوْيلةم ُحَدْيد م ُيَوْيم ُزَمّيلونم    
 السؤال الثاني: عّلل تقّدم الفاعل على المفعول به وجوبًا في الجمل اآلتية: 
  . مشية اللبس ل دم و ود قدينة: . أهاَن خادمي أخي9
 ا د) الحق(وّّن الفاسل ضميد مت ل) ُت ( والمف ول به اسم ظ :عرْفُت الحق .2
   ّّن الفاسل ضميد مت ل) ُت ( والمف ول به ضميد مت ل)   (و :. شكرتكَ 3

 السؤال الثالث: عّلل تقّدم المفعول به على الفاعل وجوبًا في الجمل اآلتية:
ذ ابتلى9  ات ل بالفاسل)  دّ  ( ضميد ي ود سلى المف ول به) إبدا يم (و :رُبه بكلمات فأتمهنّ  إبراهيمَ  . وا 
 ّّن المف ول ضميد مّت ل)   ( والفاسل اسم ظا د) اأ (و :اهلُل بضّر فال كاشَف له إال هو إْن يمسسكَ  .2

 السؤال الرابع: عّلل تقّدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبًا في الجمل اآلتية:
 م المبدّية (وّّن المف ول به من اّلفاظ التّ لعا حّق ال داد ) ك :كم تركوا من جناٍت وعيون .9
 ّّن المف ول به ضميد ن   منف ل يدّل سلى االمت اصو :. إّياَي يقصُد الضيفُ 2
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 السؤال الخامس: أعرب ما تحته خّط فيما يأتي:
 اسم استفعامم مف ول به من و  وسالمة ن به الفتحة و و مضافو :آياِت اهلل تنكرون أي   .1
 ضميد مت ل مبنّ فّ محّل دفع فاسلو :اَلاًل َطيِّباً ُكُم الل ُه حَ ِمم ا َرَزقَ  واْ . َوُكلُ 2
 مف ول به من و  وسالمة ن به الفتحة و و مضافو :ُعَمرُه ربّ . خاف 3
 فاسل مدفوع وسالمة دف ه الضّمةو: الموتُ . حضر يعقوَب 7

 :ما نوع القرينة في الجملتين اآلتيتين :السؤال السادس
 ويةقدينة م ن      . قرأ أبي كتابي.    9
 قدينة لفظية   عيسى ليلى.   هنأتْ . 2

 : وّضح اإلبدال في الكلمات اآلتية:السابعالسؤال 
 وأبدلنا التاي داالً  وزنعا افت لم أ لعا ازت دم  ايت فاي افت ل ) ز ( بدليل الم ّدد ) ز د (م: ازدجر

 وطاي(م أبدلنا التاي   لح ( بدليل الم ّدد ) صم  ايت فاي افت ل ) ا تالحلم أ لعا اوزنعا افت : اصطالح
 وم ثّم أدغمنا التايينتاي الواو(م أبدلنا  وسد( بدليل الم ّدد )  وم  ايت فاي افت ل ) اوت دوزنعا افت لم أ لعا : اّتعدَ 

 : هات الثالثي المجّرد مّما يأتي:الثامنالسؤال 
 .، اصطلىون، مّدكر، اصطحب، مضطهداّتفاق، المزدهي، ازداد، اّتكال، اضطرام، تّدخر 

 م ز ام زادم وكلم ضدمم ّمدم ّكدم  ح م ضعدم  لىوفق
 : صغ من األفعال اآلتية فعاًل على وزن ) افتعل (.التاسعالسؤال 

 ، ضربوزن، زحم، ضّر، صاد، طرح، ضجع، دهن، صفا، طلع، صبر
 م ازدحمم اضطّدم ا طادم اّطدحم اضط عم اّد نم ا طفىم اّطلعم ا طبدم اضطد واّتزن

 : ما الحرف الذي أُبدل في الكلمات اآلتية:العاشر السؤال
 اّتِق، اّدهان، تصطادمّتصفًا، ازدهر،  -
 والتايين : أبدلنا الواو تاي وأدغمنامّتصف -
 أبدلنا التاي دااًلو :ازدهر -
 وأدغمنا التايينأبدلنا الواو تاي و  :اّتقِ  -
 أبدلنا التاي دااًلو :اّدهان -
 يأبدلنا التاي طا :تصطاد -

 : ما المعنى الذي أفاده التصغير في ما تحته خّط :الحادي عشرالسؤال 
 تقدي  المكان                    .منازلنا ُفَويقحّلقت الطائرة . 9
 التحّب    .شديدة الذكاء ُدَويهيةان عمرو بن العاص . ك2
 تقليل الح م                 الدم البيضاء في الدم.  كرّيات. 3
 التحقيد وتقليل الشمن             كثير اإلهمال والغياب. َويلبطُ . أنت 7
 تقليل ال دد                    .ُلَقيمات. تناولت على الغداء 5

 .ر األسماء اآلتية مع الضبط التام: صغّ عشر الثانيالسؤال 
ّّ  ظْبّ: ّّ  ابن: ُنَ ّيا ن وى:                  ُظَب  ُمَ ْينع م نع: ُبَن
 ُلَيْيلى ليلى: ُقَمْيد قمد: ُنَيْي  نا : ُدَوْيد  اّدقم دقم:داد اّ
َّْيفة حّفة: ي  زي: ُسَيْينة سين: ُح ّْ  ُ َوْيل ان  ول ان: ُ َز

 ثَُلّيثاي ثالثاي: ُسّ ّيد س يد: ُسَ ْيد س د: ُسَ ْيفيد س فود:
 دُسَمْيمي سّماد: ُكَؤْيسات كؤوس: ُأَطْي مة أط مة: ُدَوْيكبون ُدكبان:
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لمة: ُأَوْيسن آسن:  ُشَؤْينات شؤون: ُظَدّيفين ديفين:ظَ  ُغَلْيمة غ 
 ُسَوْيقة ساق: ُسَدْي اي سد اي: ُفَيْي ل ي ل:فَ  ُ َعّيل َ عول:
 ُسَدْيديق سّداق: ُبَ ْيالت َب ل: ُ َوْي د  اسد: ُمَفْيتيح مفتاح:

 فسُأَنيْ  أنُفس: ُنَفْيسات نفوس: ُلَبْيم  لبؤ : ُأَمْيمة أّم:
 ُقَبْيدات قبود: ُدَوْيئدات دوائد: ُنَفْيسة نفس: ُأَنْيفاس أنفاس:
ْينة :ُأّن ُكَوْيت  كات : ُكَتّيبات ُكُت : َّ  ُكَوْيتبون ُكّتا : ُأ
 ُسَيْيف الدولة سيف الدولة: ُمَوْيقيت ميقات: ُسَوْيطيد ساطود: ُوَوْيفد وافد:
ّّ  دلو: ُبَيْيتات بيوت: ُحَوْي ج حاّج:  ُسَ ّية س ا: ُدَل
 : ما ُمكّبر األسماء المصغرة اآلتية:عشر الثالثالسؤال 

 غزال ُغزّيل: سائح ُسَوْيئح:  الح ُ َويلح: قطّ  ُقطْيط:
 مقلة ُمَقْيلة: دحى ُدَحّية:  ّنة ُ َنْينة:    منساي منْيساي:
 حقّ  ُحقيق: ح و  ُحَ ّية: ناد ُنويد : موسد ُمَوي د:
 سائل ُسَويئل: مدوان ُمَدّيان: آمن ْيمن:ُأوَ  مي اد ُمَوي يد:
 دون ُدَوْين: نا د الدين ُنَوْي د الدين: غاد  ُغيْيد :  ميل ُ َمّيل:
:  الح ُ لّيح: ّّ  قَدم ُقَدْيمة:  سوم ُ َسْيمات: دم ُدَم

 : عّلل ما يأتي:عشر الرابعالسؤال 
 ثالثه ألف فتقل  اّلف إلى ياي وتدغم بياي الت غيدو ّنعا اسم دباسّ(.  ُدشّيد( فنقول )  دشادنصّغر كلمة )  -9
 ّنعا اسم ثالثّ ثانيه ألف فتدّد اّلف إلى أ لعاو(.  ُتويج( فنقول )  تاجنصّغر كلمة )  -2
ْيلكلمة )  -3     َ يل (  ّنعا لم تمت سلى  يغة ت غيد االسم الثالثّ) فُ ( ليست اسمًا مصّغرًا مع أّن الحرف الثالث ياء ساكنة.  َدم 

 فالحدف اّول غيد مضمومم والحدف الثانّ غيد مفتوحو        
   نيد  أ مل من الُشميسو: صّوب الخطأ: عشر الخامسالسؤال 

 الُشَمْيسةال وا : 
 : عّين المضاف والمضاف إليه في الجمل اآلتية:عشر السادسالسؤال 

 ليه: السماواتالمضاف: غي  / المضاف إ": و " وأ غي  السماوات واّدض1
 الم لسم أ لس/ المضاف إليه:  دأسم حي المضاف:  :و دأس الم لس حيُ  أ لس2
 الفتحم  م/ المضاف إليه:  يومم إيمانالمضاف:  :"و " قْل يوم الفتح ال ينفع الّين كفدوا إيمانعم3
 كلمةم سملم الياي/ المضاف إليه:  سماعم ب دم سملالمضاف:  :ب د سملّ الّشاق طّيبةو أحّ  سماع كلمة 4

 : فّسر سبب تحريك ياء المتكلم بالفتح في التراكيب التي تحتها خّط:عشر السابعالسؤال 
ّ  و 1  ّّن المضاف اسم منقوصو              ب د الظاسنين ُشكولو  ليال
َّ و 2  ّّن المضاف اسم مق ود           بتحنان اّغاديد يطدُ و  سوا
 ّّن المضاف  مع مّكد سالم  من الضيقو ّ  ُمنقّو أ دقائّ الممل ون 3

 : أعرب ما تحته خّط:عشر الثامنالسؤال 
 توكيد م نّو من و  وسالمة ن به الياي ّنه ملحق بالمثنى و و مضافو            و كليعماو قدأت الكتابين 1
 ضافوظدف زمان من و  وسالمة ن به الفتحة و و م  ال  دض بالمالو  ب دَ و ال باد  اأ 2
 ظدف مكان مبنّ سلى الضم فّ محّل مف ول فيه و و مضافو              لسناو حي ُ و سم لس 3
 مبنّ سلى الضّم فّ محل  ّدومقطوع سن ا ضافة ظدف زمان                 وقبلُ و لْم أسافد من 4
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 : ما الصورة التي جاء عليها المضاف إليه في الجمل اآلتية:عشر التاسعالسؤال 
  ملة                  و الليل إّا س ىو و 1
ّْ أنتم قليلونو 2   ملة        و ن دكم اأ إ
 مفدد اسم ظا د     و التحقت بال ام ة قبل شعدينو 3
 مفدد ضميد                  و المدي بم غديهو 4

 : صّوب الخطأ في الجمل اآلتية:العشرونالسؤال 
 حي ُ                             هو و ال تممن  الغدَد م ن حي   ت ّودتَ 1
هو 2  معندسو                       و بدَع معندسون  ّا البناي فّ ت ميم 
ّ  طديٍق أتيت3 ْن أ ِّّ ) كسد  (                                       ؟ و م   أ
ّْ فضٌل كبيٌدو4 ّ                                و ّساتّتّ ومددس  مددس
و و إ5 ّْ َّ                                       ّنه دّبّ أْحسَن مثوا  مثوا
 الممدضتين               و كلتا الممدضات تحدص سلى سالمة المدضىو6
 إّنما                                   و قالوا أّنما نحن م لحونو 7
 الظالمين                                 عمو م ّدتُ  و ال ينفع الظالمونَ 8
 و كتابًا كم قدأت؟                                              كم كتابًا قدأت؟9

 و أ لُس حيُ  ال لماي   السون                               ال لمايُ 11
ّّ : لماذا ال يجوز أْن نعرب كلمة ) العشرونالحادي و السؤال  ّ  رة في عبارة ) ( مضافًا إليه مع أنها مجرو  أندلس  (؟ فّ ديواٍن أندلس

 

ّْ أّن المضاف ال يمتّ منّونًاو     ضافةم أ  ّّن ما قبلعا منّونم وال ي تمع تنوين وا 
 : حّدد العالمة اإلعرابّية للكلمتين المخطوط تحتهما في ما يأتي:والعشرون الثانيالسؤال 

 الضمة المقّدد          ال نتين آتت أكلعاو  كلتاو 1

 اّلف  ّنه ملحق بالمثنىو      ما آتت أكلعاو كلتاال نتان و 2

  " أ اّمد من قبُل ومن ب ُد"و( على الضّم في قوله تعالى:  ب دُ : عّلل: بناء كلمة ) والعشرون الثالثالسؤال 
 والنقطاسعا سن ا ضافة

 
  قضايا أدبّية

 
                                                          األول: قضايا أدبّية                    السؤال 

 ( عّلل. ُأطلق على األندلس ) َجّنة اهلل على أرضه ( و ) الفردوس المفقود (.أو بّين أسباب ازدهار شعر وصف الطبيعة في األندلس.9
 اد  ميا عام وم وبة أدضعام ومضدتعا الدائمةوبة مال طبي تعام وتنّوع تضاديسعام واستدال منامعام وغز  تمّيزتّّن اّندلس     
 تطّورت مضامين الشعر وأساليبه في العصر األندلسّي.( عّلل. 2

 بف ل م موسة من ال وامل السياسّية واال تماسية والبيئيةو    
 : كثد  اّحدا  السياسّية وتنّوسعاوالسياسّية -    
 اح واندماج بالثقافات والش و  اّمدىو: ساش الّناس حيا  حدّية وانفتاالجتماعّية -    
 :  مال البيئة اّندلسّية وتنّوع تضاديسعاوالبيئّية -    
 .ر األندلسيّ علشّ باكر الجوانب األدبّية التي تّتصل ( اذ3

ّّ و      ش د و ف الطبي ةم وش د دثاي المدن والممال م وش د المدأ م والموّشحم والّش د اال تماس
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 ر شعر وصف الطبيعة في األندلس.( اذكر أبرز مظاه7
 ووْ ف البيئة اّندلسّية سلى نحو سامم وبيان محاسنعا والتغّنّ ب مالعاأو     

ّّ مثال    :باّندلس : قول ابن َسَفد الَمد ين 
ُّّ َنْ ماُي        َوال ُيفاد ُق فيعا ال        ةةةةةَ  َسد ايُ ةةةةةةةةةَقلْ فةةةةةةةةةةةةةةّ َأْدض  َأْنَدُلٍس َتْلتَةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 ب. وصف الحدائق والرياض والزهور كالنرجس واألقحوان والسوسن والبهار والياسمين.   
ّّ وا َفا ز د البعاد:مثال    : قول ابن الن ّظام اّندلس
ْسكًا طُ          لوُسعا َسَ ةةةةةةةةةةة ُ َوقَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْد َبَدْت ل ْلَبعاد  َأْلوَيٌة          َتْ َبُق م 
ّّ فّ و ف سوسمثال         نة:: قول َ ْ َفد الُمْ َحف 
 يا ُدّ  َسْوسَنٍة قد ُبّت أْلثُُمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعا       وما َلعا َغيُد َطْ م  الم ْس   من ديق         

 ووصف المائيات كاألنهار والبحار والسواقي والبركج.    
 اللؤلؤ  الّّ بنا  المن ود فّ ق د تمدج الميا  من أفوا عا  أُلسودبركة تحيط بها تماثيل واصًفا ل ابن حمديس ال قلّ : قو مثال      

 :بن أسلى الّناس أميد ب  اية       
 وَضْداغٍم َسَكنةةةةةةةةةةةْت َسديَن دئاَسٍة       تَدَكْت َمديةةةةةةةةةَد الماي  فيعا َزئيةةةةةةةةدا      
 ووبّث الهموم والمشاعر إليها وجْعلها تشارك الناس أفراحهم وأتراحهممناجاة الطبيعة و د   
 مماطًبا ال بل: قول ابن َمفاَ ة: مثال      
ُّؤابة  َباٍّخ        ُيطاوُل أسناَن السمةةةاي  بغةةةاد           وأدسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَن طّماح  ال
 وصف شعراء األندلس المائيات كاألنهار والبحار والسواقي والبرك.( عّلل. 5

 ّّن اّندلس شبه  زيد  تحيط بعا الميا  من  عات ثال م وتكثد فيعا اّنعادو    
 ( اذكر ثالثة من شعراء وصف الطبيعة في األندلس.2

م      ّّ م ابن الن ّظام اّندلس ّّ ّّ ابن َسَفد الَمد ين  م ابن َحْمديس ال قل ّّ    ابن َمفاَ ةم َ ْ َفد الُمْ َحف 
 ( اذكر الخصائص الفنية لشعر وصف الطبيعة في األندلس.4

ل  بإبداز الطبي ة فّ  ود شموص حّية وب  الحيا  فيعاو يستمدم التشميصم 1   وّو
 ويئة اّندلسّيةو يبت د سن اّلفاظ الغديبةم وينحو إلى الم انّ السعلة الواضحة المستمد  من الب2
 وو يّت ف بدّقة الت ويد و ماله3

 ( عّلل. توّسع شعراء األندلس في رثاء المدن والممالك حّتى أصبح عندهم غرضًا شعرّيًا قائمًا بذاته.8
 أو عّلل. شْهرة وازدهار وكثرة شعر رثاء المدن والممالك في األندلس.     
 وسّيةوالتقّلبات السياو بسب  حالة الض ف واالنقسام والتفّك  1    
 وسقوط الحواضد ا سالمّيةعة بين المسلمين وسدو مم و واشتداد الموا و 2    
ّّ  ّ  اّحوالم ف ادت قدائح الّش داي بق ائد طوال تنبئ سن حسد  وألم3       وو وقد واك  الش د اّندلس
 ( اذكر مظاهر شعر رثاء المدن والممالك.1
 وما نزل بأهلها من كرب وضيقتصوير ما حّل بالمدن من خراب ودمار، و  ـ9   
ية(قول ابن َمفاَ َة فّ دثاي مدينته ال ميلة : مثال        : )َبَلْنس 
َن  الب لةةةةةةةى َوالن ةادُ       دا يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا داُد        َوَمحا َمحاس   ساَثْت ب ساَحت    ال  
 الموازنة بين ماضي المدن وحاضرها. .2   
  بيْلَية(:ل ابن الل ةّباَنة فّ دثاي دولة بنّ َسّباد فّ )إ شْ قو  :مثال       
ةةةةةْن َأْبنةاي           َسب ةاد  َتْبكةةةةةةةةةّ الس ماُي بُمْزٍن دا ئةةةةةةةةةةةةةةةةةةٍح غةاد        َسلةةةى الَبعال يةةةةةةةةةةةةةةل  م 
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 وابتعادهم عن تعاليم الدين الحنيف. ـ ذْكر أسباب الهزيمة من ضعف المسلمين وانقسامهم،3   
 ابن ال ّد فّ و ف ما آل إليه حال ملو  الطوائف بسب  سوي تدبيد م: قول: مثال      
َّدُ       َأدى الُملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوَ  َأ اَبْتُعْم ب َمْنَدُلسٍ          َدوائ ُد الّسوي  ال تُْبقةةةةةةةةةةّ َوال َت
 مين واستنهاض هممهم ودعوتهم إلى نصرة إخوانهم.االستنجاد بالمسلـ 7   
ّّ ب د : مثال       َّب اد الُقضاس  َية(:قول ابن ا  سقوط مدينة )َبَلْنس 
 َدَدسةةةةةةةةا عةاَمْنة ةةةاتة   إلةةةةى السة بةيةةةةةلَ  أنةْةَدلُةةسةةةةةةةةةةةةةةةةةةا     إن   اأ َمةةةْيةةةةةةةةةةةةةةل   بة َمةْيةةل ةة َ  َأْدد  ْ       

 أشهر ما قيل في رثاء المدن والممالك في األندلس. أبي الَبقاء الر ْنِديّ ( عّلل . نونّية 90
 م بل تدثّ اّندلس فّ م موسعا مدًنا وممال م وت ّبد سن ت دبة حقيقّية ساشعا الشاسدم وبدأ ا بحكمة ثّ مدينة ب ينعا ّّنعا ال تد      

 :ما حّل باّندلس من مطو   ليلة ساّمةم ثم  ّود      
يٍ  ل ةكلّ       ّْ ي    ُيةغد   فةال         ُنْق انُ  تةَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم   مةا إ ّا َشة  إْنسةةةةةةةةةةةةةةاُن  الَ ْيش   بةط 
 ( اذكر ثالثة شعراء قاموا برثاء المدن والممالك.99
ية(وابن َمفاَ َة فّ دثاي مدينته ال ميلة )بَ  -     َلْنس 
 ابن الل ةّباَنة فّ دثاي دولة بنّ َسّباد فّ )إ ْشبيْلَية(و -   
   -  ّّ ْند   فّ دثاي اّندلسو أبو الَبقاي الد 
 ( اذكر الخصائص الفنية لشعر رثاء المدن والممالك.92
 وة يّت ف بحداد  ال اطفة وسمق الش ود باّسى والحزن1    
  ة من الت اد  المديد ومة النابة النزسة الّدينّية والحك2    
م مثل: الندايم واالستفعام للتحسد والتفّ عوة االكثاد من 3     ّّ  استمدام أسالي  ا نشاي الطلب

 يّتصف شعر رثاء المدن والممالك بحرارة العاطفة. (93
  مكان للتكّلف فيهو ق ًا مؤلمًا الّّن الّشاسد  ادق فيما يقولم فعو ال يت ّنع وال يتكّس م بل ي ّود وا     
 يقول ابن عبدون ) ذو الوزارتين ( في رثاء دولة بني الُمَظف ر في )َبَطْلُيوس(: (97
ََّثد      َود    الد ْ ُد َيْفَ ةةةةةةةةةةةةُع َبْ َد الَ ْين  ب ا َّْشباح  َوال ُّ  َفما الُبكةةةةةةةةةةةةاُي َسلى ا
 ّص.استنتج المظهر الذي يمثّله النّ  -أ     
كد أسبا  العزيمةو          الموازنة بين ماضّ المدن وحاضد ام ّو
 مثل من الّنّص على ما يأتي: -ب     
 . توظيف الحكمة: 9       

ْن َأْبدى ُمساَلَمةً               َفالد ْ ُد َحْدٌ  َوا 
 . حرارة العاطفة وعمق الشعور باألسى والحزن: 2       

ََّثد  َ ةةةةةةةةةةةالد ْ ُد َيفْ            َود   ةُع َبْ َد الَ ْين  ب ا َّْشباح  َوال ُّ  َفما الُبكةةةةةةةةةةةةاُي َسلى ا
 .( وّضح مكانة المرأة في األندلس95
 بمكانة كبيد وحظيت المدأ   -أ     
 وشادكت فّ الحيا  ال امةو -      
 وتوّلت منا   ممتلفةم فكانت كاتبةم وسالمةم وشاسد و -ج     
 نالت المدأ  اّندلسّية قسًطا كبيًدا من الحدّيةو -د     
ّّ مثل: َمْدَيم أم إ ْسماسيلم وَأْسماي بنت غال  و -ه       وكان لكثيد من النساي نفّو سياس

 ( اذكر ثالثًا من الشاعرات األندلسّيات الُمجيدات في األندلس.92
 م وأم الَعناي بنت القاضّم وَحف ة الد كونيةم وَتميمة بنت يوسفوميمّيةوُحّساَنة الت  َحْمَد  بنت زياد الُمَؤدِّ م      
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 ( اذكر األغراض الّشعرّية التي نظمت فيها المرأة في األندلس.94
 م ومن ّل  قول ُحّسانة للت بيد سن مشاسد الوّد وا مالصم أو من أ ل تحقيق دغبة ّاتية مثل دفع ظالمة أو طل   ن د : المدح ـ9   
 الت ميمّية فّ مدح الحكم بن النا د ب د أن حّقق طلبعا ودفع ظالمتعا:      

 َوَمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْيَد ُمْنَتَ ٍع َيْوًما ل ُدّواد    اْبَن الع شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاَمْين  َمْيَد الّناس  َمْمَثَد ً 
 ووادّ آش( و ًفا بادًسا دقيًقا  ): و فْت َحْمَد  بنت زياد الُمَؤدِّ الوصف ـ2   
يم       ْمةَضةةةةةةةةةةةةةةةةةةاي  واٍد          َسَقاُ  ُمَضاَسُف اْلَغْي   الَ م   َوَقاَنا َلْفةَحةةةةةَة الد 
 و والمبا ا  بنفسعا كبديائعا متنّفس لت بد سن و مالعا وسّفتعا ومعاداتعام فالفمد بحَسبعا ونسبعا  افتمدت المدأ  اّندلسّية الفخر:  .3   
  و: قالت َتميمة بنت يوسف مفتمد  بنفسعا وأّنه ي    الو ول إليعا أو أْن تنزل  ّ من مكانعامثال      
َّ الش ْمُس َمْسَكُنعا فّ الس ماي          َفَ زِّ الُفؤاَد َسزاًي َ مةةةةةةةيال    
 َوَلْن َتْسَتطيَع إ َلْيَ  النُّزوال  ال ُّ وَد  َوَلْن َتْسَتطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيَع إ َلْيه        
 مّطعا:: افتماد َحف ة الَدكونية بمثال      

 ُغّضّ ُ فوَن   َسّما َمط ُه َقَلمّ  يا َدب َة الُحْسن  َبْل يا َدب َة الَكَدم        
 ( اذكر الخصائص الفنية لشعر المرأة األندلسّية.98
 ائد ق يد  ومقطوسات تّت ف بوحد  الموضوعوق  م ظم ش د المدأ ة 1     
 وو يّت ف الت ويد فيه ببساطته و مالهم وملّو  من التكّلفم ف ود  تمضع ل اطفة المدأ  المتدفقة2     

 ( عّلل. المجتمع األندلسّي مجتمع متمّيز في بنائه الحضارّي والفكرّي.91
م ح -      ّّ ّّ والتفاسل اال تماس ّّ من سنا د ممتلفة اّسداق بسب  التنّوع الثقاف  وواّدياني  تمّلف الم تمع اّندلس

و -  ّّ  وبسب  سياسة حكام اّندلس القائمة سلى الت ايش والتسامحم واحتدام مكّونات الم تمع اّندلس
 .( اذكر المظاهر التي تناولها الشعر االجتماعي في األندلس20
 م مثل مدوج الناس لمداقبة  الل ال يد وفدحتعم الغامد  بّل  وتبادل ألفراح واألتراحتصوير عادات األندلسّيين وتقاليدهم في ا -1   

 :بو الحسن بن هارون الش ْنَتمريالتعانّ بعّ  المناسبة الس يد م يقول أ       
ُكدْ   يا َلْيَلَة ال ةةةةةةةةةةةةةيد  ُسْدت  ثان َيةً         ّْ   َوساَد إ ْحسةةةةةةةةةاُن   ال ّّ َأ

 معنًئا حاكم قدطبة أبا الوليد بن َ ْعود بال يد: ابن زيدونويقول        
َّ ائ لُ        ال يُد ال ّّ ب َ  َأْ َبَحت َ نيًئا َل َ         ْنُه َوَتْندى ا  َتدوُق الضُّحى م 
َ  قاب لُ َفْبْشةةةةةةةةةةةةة        َتَلّقاَ  ب الُبْشةةةةةةةةةةةةةةةدى َوَحّياَ  ب اْلُمنى         ةةةةةةةةةةةةةةةةةةداَ  َأْلٌف َبْ َد سام 

 :أبو الحسن الحصريومن سادات اّندلسّيين لبس الثيا  البيضاي فّ اّتداح واّحزانم يقول        
وا       إ ّا كاَن الَبيةةةةةاُض ل باَس ُحْزنٍ         َن ال    ب َمْنَدلُةةةةةةةةةةٍس َفّاَ  م 
ّْ  َأَلْم َتَدنّ        َّنّ َقْد َحز ْنُت َسلى الش با       َلب ْسُت َبياَض َشيب  ّ 
قامة الكنائس -2     و ومن أسياد المسيحيين التّ ُيحتفل بعا يوم مشاركة المسيحيين في األندلس مناسباتهم، ومنحهم حرية العبادة وا 

  و يوم ميالد سيدنا يحيى بن زكديا سليعما السالمم يقول الشاسد (م و المهرجان(م وسيد الَ ْنَ د  )عبد النيروزميالد السيد المسيح )       
 حسان بن أبّ سبد  فّ سيد الَ ْنَ د :       
ْعَد اَن َقد  اْسَتْبَشدا     َغداَ  َبكى الُمْزُن َواْسَتْ َبدا  َأدى الم 
َّْدُض َأْفوافَةةةةةةةةةعا    َّْمضَ   َوُسْدب َلت  ا  داَوُ لَِّلت  السُّْنُدَس ا

ّّ م ّوًدا كساد حدفة الو داَقةوصف المهن التي يعمل بها الناس، وتصوير معاناتهم -3     :م كقول ابن ساد  اّندلس
ْدَفةٍ         َّ َأْنَكُد ح  داَقُة َفْعةةةةةةةةةةةةة ْدمانُ   َأّما الو   َأْوداُقعا َوث مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاُد ا الح 
َبعا ب  اح          ْسُمعا ُسْديانُ     إ ْبَد ٍ َشب ْعُت  اح   َتْكسو الُ داَ  َو  
 



 

 8 

 م يقول ابن و بون)لقبه الّدم ة( فّ و ف ق د الزا ّ فّ إشبيلية:وصف مظاهر التطور العمراني كالقصور والمساجد والكنائس -4   
َع الَ الَلَة َوالَكمةةةةةةةاال  َوللّزا ّ الَكماُل َسًنا َوُحْسًنا         َكما َوس 
 َولك ْن ال ُيحاُط ب ه  َ مةةةةةةةةةةةةةةاال  ُيحاُط ب َشكّله  َسْدًضا َوطواًل        
  .( اذكر الخصائص الفنّية للشعر االجتماعيّ 29
 م ظمه مقطوسات ش دّية ق يد م وال سّيما سند و ف المعن وتبادل التعانّو -1    
والم تمع اّندلس يوظف اللغة السعلة واّلفاظ اال تماسّية السائد  فّ -2     ّّ 
 ويوّظف ال ود الّش دّية السعلةو يميل إلى الم انّ البسيطة -3    
 بّين مظاهر التعايش والتفاعل في األندلس من خالل ما درست. (22
م ومشادكة أتباع الديانات الممتلفة المناسبات فّ ما بينعمم ومنحعم حدّية ال      ّّ   باد  وبناي احتدام  ميع مكونات الم تمع ا سالم
 الكنائسم وتبادل التعانّو     
 اذكر بعض العادات االجتماعّية في األندلس. (23
 الّلباس اّبيض فّ  بة الس يد  وفّ اّسيادم وادتدايمدوج الناس لمداقبة  الل ال يد وفدحتعم الغامد م وتبادل التعانّ بعّ  المناس     
 اّتداح واّحزانو     
 ر الذي يمثله كّل بيت من مظاهر الشعر االجتماعّي:استنتج المظه (27
ْنَد َأْقوام   قالوا الك تاَبُة َأْسلى ُمط ٍة ُدفَ تْ  -أ      ُقْلُت الح  اَمُة َأْسلى س 

 وصف المهن التي يعمل بها الّناس وتصوير معاناتهم.       
َّمُّ  -     َشمُّ فيه  طاَ  ال كّل َقْ ةةةةةةةةةٍد َبْ َد الدَِّمْشق  ُي  َ نةةةى َوفاَح الم 

 وصف مظاهر التطّور العمرانّي.       
ْعَد ةةةةةةةةةةةةةةةةان  َفإ ن هُ  -ج    َن اْحت ةةةةةةفائ َ  َدْوَنقُ  ُبْشدى ب َيْوم  الم   َيْوٌم َسَلْيه  م 

 مشاركة المسيحيين أعيادهم واالحتفال بها.       
 ( عّرف الكتابة التأليفّية.25
م ُم ّود   أهدافهاموسة دسائل أدبية تتنّوع  ّ م       ّّ ّّ ميال ّّ قدايتهم وشدح الحقائق بمسلو   ق    بين التدفيه سن النفس بما تَل
 سواطف الّناس وأ واي م فّ حياتعم الما ة وال اّمةو     
 ( انسب المؤلفات إلى أصحابها.22
 وابع والزوابع: ابن ُشعيد     الت -      طوق الحمامة فّ اّلفة واّاّلف: ابن حزم -    

 ( ما سبب تأليف رسالة طوق الحمامة في األلفة واألاّلف؟24
ْدَيةم يسمله أْن ي نف له دسالة فّ  فة الُحّ  وم انيه وأسبابه         ّ دسالة دّد بعا ابن حزم سلى سائل ب   إليه من مدينة الم 

 وأغداضهم وما يقع منه سلى سبيل الحقيقةو      
 الحّب ذكرها ابن حزم. اذكر ثالثًا من عالمات (28
 وواستغدا  كّل ما يمتّ به -  ا قبال بالحدي  -  إدمان النظد -    
 رسالة ابن حزم.( اذكر الخصائص الفنية ل21
 وتستمدم سبادات ق يد  سلسة ب يد  سن التكّلف -1 
ّّ مستمدمًة التسلسل المن -2  ّّ ت الج ساطفة الحّ  من منظود إنسان  وطق
 لتوضيح الم نىو    ؛تستشعد بالش د -3 
 ( ما سبب تأليف رسالة التوابع والزوابع البن شهيد؟30
 ّّن كاتبعا ابن ُشعيد لم ينل من أدباي س د  وسلمائه إال النقدم فمداد أْن يثبت لنظدائه قددته سلى الكتابةو         
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 ن والُكّتاب النابهين.( عّلل. اخترع ابن شهيد شياطين للشعراء المشهوري39
 ليسم عم من ش د  ونثد  ما يحملعم سلى االستداف له بالتفّوق وال بقدّية فّ زمانهو      

 ( عّلل. تسمية ابن ُشهيد رسالته " التوابع والزوابع ".32
 من الشياطينو  –فّ ما سدا   –ّّنه   ل مسدحعا سالم ال ّنم واتمّ كّل أبطالعا      

 التوابع ( و ) الزوابع (؟ما معنى ) ( 33
ّّ أو ال ّنّيةم ويكونان مع ا نسان يتب انه حي  ّ  و التوابع -     :  مع تابع أو تاب ة و و ال ن
 :  مع زوب ة: و و اسم شيطان أو دئيس لل ّنوالزوابع -   
 زوابع "؟( ما هدف ابن شهيد من رسالته " التوابع والزوابع "؟ أو ما موضوع  رسالة " التوابع وال37
  ّ دحلة فّ سالم ال ّن ات ل ماللعا بتوابع الّش داي والُكّتا م وناقشعم وناقشو م وأنشد م وأنشدو م وقد سدض فيعا ب ض آدائه     

 فّوقه فّ النقدّية فّ اّد  واللغةم ونماّج من ش د  ونثد م ودافع سن فّنهم وانتزع من توابع الّش داي والُكّتا  الّين حاود م شعادات بت    
 الّش د واّد و    
 كيف انتزع ابن شهيد من توابع الّشعراء والخطباء شهادة بتفوقه في األدب؟ (35
 سن طديق ات اله بتوابع الّش داي والُكّتا م فناقشعم وناقشو م وأنشد م وأنشدو م وسدض فّ أثناي ّل  ب ض  آدائه النقدّية فّ اّد      
 ونثد م ودافع سن فّنهو واللغةم ونماّج من ش د     
 وازن بين رسالتي: "طوق الحمامة" و "التوابع والزوابع" من حيث: سبب التأليف، والموضوع. (32

 الموضوع سبب التأليف 
 ةةّ دسةةالة دّد بعةةا ابةةن حةةزم سلةةى سةةائل ب ةة  إليةةه  طوق الحمامة

ْدَيةةةم يسةةمله أْن ي ةةنف لةةه دسةةالة فةةّ  مةةن مدينةةة الم 
بابه وأغداضةةةهم ومةةةا يقةةةع  ةةةفة الُحةةةّ  وم انيةةةه وأسةةة
 منه سلى سبيل الحقيقةو 

الحةةّ  فةةّ نشةةمته وتطةةود  وأغداضةةه ودد اتةةه وأنواسةةه ومكةةامن 
 الس اد  والت اسة فيهو

 

ّّن كاتبعةةةةا ابةةةةن ُشةةةةعيد لةةةةم ينةةةةل مةةةةن أدبةةةةاي س ةةةةد   التوابع والزوابع
وسلمائةةةةه إال النقةةةةدم فةةةةمداد أْن يثبةةةةت لنظدائةةةةه قددتةةةةه 

 سلى الكتابةو    

ا آداي ابن شعيد النقدّية واالستداف له بالتفّوق ُسدضت فيع
وال بقدّية فّ زمانه مّمن ناقشعم من شياطين الّش داي 

 والكّتا و
 

 أو ما هدف ابن طفيل من تأليف قصة "حّي بن يقظان"؟ .ة في العصر األندلسيّ كثرت القصص الفلسفّية التأمليّ عّلل . ( 34
 وفلسفته وآدائهو كّ تكون وسيلة للت بيد سن فكد        
 ( وضح أهمّية ) موضوع ( قصة حّي بن يقظان.38
َّ فّ  زيد        ّّ بن يقظان( ُألق ّّ  ميل ّسداد الطبي ة والَمليقةم ُسد َضت من مالل حيا  طفل ُيدسى )ح ّّ تممل   ّ تلميص فلسف

ّّ لظدوف الحيا  ومظا د ا الطبي ية أن يدد  م عولة من  زائد العندم  نوبّ مط االستوايو وقد استطاع بالمالحظة والتمم       ل التددي 
 بفطدته وتفكيد  أّن لعّا الكون مالًقاو      
 بَم تمّيز أسلوب ابن طفيل في قصة حّي بن يقظان؟ ( اذكر الخصائص الفنية لقصة حّي بن يقظان. أو31

 كد التابوت والناد التّ استمنس بعاوق ة سيدنا موسى سليه السالم سند ّضامين القدآن الكديمم مثل تمثد  بم -1
 وي تمد التمّمل والتفّكد فّ الملق والكون -2
 ودّقة الو ف والسدد -3
 :إلى أصحابهااآلتية ( انسب المؤلفات 70
 ابن حزمطوق الحمامة:  -    
 ابن طفيلحّي بن يقظان:  -               ابن ُشعيدالتوابع والزوابع:  -    
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 التوابع والزوابع وقصة حّي بن يقظان من حيث: سبب التسمية، والهدف من التأليف. وازن بين رسالة (79
 الهدف من التأليف سبب التسمية 

ّّ بن يقظان حي بن يقظان  أداد ابن طفيل أن ي دض فكد  وفلسفته وآداي  فّ الكون والو ودو نسبة إلى بطل الق ة ح
م واتمّ كّل ّّنه   ل مسدحعا سالم ال نّ  التوابع والزوابع

 من الشياطينو –فّ ما سدا   –أبطالعا 
ّّن كاتبعةةا ابةةن ُشةةعيد لةةم ينةةل مةةن أدبةةاي س ةةد  وسلمائةةه إال النقةةدم 

 فمداد أْن يثبت لنظدائه قددته سلى الكتابةو    
 

              : قضايا أدبّية                                                                الثانيالسؤال 
لألّمة بعض القادة الذين عملوا على توحيد صفوف المسلمين، في بالد الشـام ومصـر؛ لمواجهـة الغـزو  -سبحانه تعالى -قّيض اهلل (9

 الصليبّي، اذكر ثالثة منهم.
      ّّ  .سماد الدين زنكّم وابنه نود الدين زنكّم و الح الدين اّّيوب
 ديار اإلسالم. وّضح دور الّشعر تجاه الحروب الصليبّية على (2

 واك  الش د  ّ  الحدو  و ّود أحداثعا ت ويًدا دقيًقام وأشاد بفتوحاتعام ومدح أبطالعا وقادتعام و ادت  ّ  الحدو   ّ ال بغة      
 ال امة لموضوساتهم وو ف الّش داي النكبات التّ ُمن ّ بعا المسلمونو     

 والمملوكّي: شعر الجهاد في العصرين: األّيوبيّ  مضامين( وّضح 3
 .تصوير سقوط بيت المقدس بأيدي الصليبّين -أ    

 محمد بن أحمد اأَلبيَوْردّي:: ق يد  الشاسد مثال       
ماًي ب الدُّمةةةةةةةةةةةة        ن ا َسْدَ ٌة ل ْلَمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةوع  الس وا م  َمَزْ نا د  م  َفَلْم َيْبَق م   ةةةةةةةةةةةةداح 
 : ق يد  الشاسد ابن الم اود:مثال       

َن الَ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَبدات   ّْ م  ّ  ال َتْدَق لّ فّ الُبكا اآل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاَل ب الُبُكدات   َأَسْيَن    
 .الدعوة إلى تحرير المدن وال سّيما بيت المقدس -ب    

 : ق يد  ابن القيسدانّ يدسو القائد نود الدين زنكّ إلى إنقاّ بيت المقدس فّ ق يد  ي ادض فيعا أبا تّمام فّ ق يدته المث
 المشعود  " فتح سمودية ":

 ةةةةةاد ُمم ال ما قاَلت  الُكُت ُ لَمكةةةَوّّ ا  ةةةةةةةّ الُقُض ُ ا َتد سةةةةة ّّ الَ زائ ُم ال م
 ارات، والتهنئة بالفتوحات وال سّيما فتح بيت المقدس.تسجيل االنتص -ج    

 الدين: ةم وأشاد بالبطل المظّفد  الح 583: ق يد  ابن الّساساتّ فّ فتح طبدية سنة مثال
نيناَفَقْد َقد ْت ُسيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو   َ َلْت َسَزماُتَ  الفَةةةةةةةةةةةةةةةةْتَح الُمبينا   ُن الُمْؤم 

 ( اذكر ثالثة من الشعراء الذين انعكست أصداء الغزو الصليبّي في أشعارهم.7
م ابن القيسدانّم ابن الّساساتّو      ّّ َّبيَوْدد  محمد بن أحمد ا

 ( َمن هو الشاعر الذي عارض أبا تّمام في قصيدته في فتح عمورية؟5
 ابن القيسدانّو   
 ي نظم القصائد فرًحا بالّنّصر، وابتهاًجا بخذالن الكفر في مدينة عّكا.( عّلل. تنافس الّشعراء ف2

  ة وُأمد وا من م قلعم اّميدو691ظّلت محتّلة أكثد من مئة سام ب د م دكة حطينم وُ زم آمد  يش لل ليبيين سنة ّنعا     
 وفّ ّل  قال شعا  الدين محمود الحلبّ:    
َن الط َل    ّا الّّ َكاَنت  اآْلَمةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاُل َلْو َطَلَبْت          ُدْؤَياُ  ف ّ الن ْوم  اَلْستَةةةةةةةْحَيْت م 
 ( وّضح المقصود بالمعارضات الشعرّية.4

ّّ وحدك    تهو ّ ق ائد نس عا قائلو ا سلى نمط ق ائد سابقة مشعود م تشتد  م عا فّ الوزن والقافية وموضوسعا ال ام وحدف الدو
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 ( وّضح كيف تفاعل الّشعراء مع الغزو المغولّي.8
 بت ويد ا وا شاد  ببطوالت قادتعا من المسلمينم ودثاي شعدائعام وتبيان آثاد ا فّ دياد المسلمينو    
 ( ما هي أبرز مضامين الّشعر في الغزو المغولّي؟1

 تصوير سقوط المدن:  .9
ِّّ الدين بن أبّ الُيسد :مثال       :مدينة بغدادفّ سقوط  قول تق

َّْحةةةةةةباُ  َقْد سادوا  لسائل  الد ْمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع  َسْن َبْغداَد إْمباد       َفما ُوُقوُفَ  وا
 :مدينة دمشق: قول الشاسد سلّ اّوتادّّ فّ سقوط مثال     

َمْشةةةةةةةةْق َسزا           مةةةةةةاَد الب الد  فّ مَ          َأْحَسَن اُأ يا د   غاني   يا س 
 تسجيل االنتصارات:. 2 

  م ّوًدا م يد المغولم ومشيًدا بالسلطان المظفد قطز:م دكة سين  الوت قول أحد م فّ  :مثال   
هْ          ْسالُم َبْ َد ُدحةةةةوض   َ َلَ  الُكْفُد فّ الش آم َ ميً ا    َواْسَتَ د  ا  
 ود الثانّيمدح فيعا المل  المن و  شدف الدين اّن ادّّ سد : قول الشامثال        

دى َفَضم ْنت َشل  ُسدوشعا   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعا  ُدْسَت ال   ّْت َفل  ُ يوش   َوَلقيَتعا َفَمَم
 ( اذكر الخصائص الفنّية لشعر الجهاد في العصرين: األّيوبّي والمملوكّي.90

 شًداوو ف أحدا  الم اد  و ًفا مبايّت ف بالواق ّية من مالل  -1
 (و َأْبَكتْ  مَسد تُ  )والطباق(م آثادُ  ماآلثاد   )ة كال ناسيكثد من استمدام الفنون البدي يّ  -2
 ويتمّيز بحداد  ال اطفة وتدّفق المشاسد -3

 استنتج المضمون الذي يمثله كّل مّما يأتي: (99
 قال العماد األصفهاني: -أ      

 ب َفْتح  الُفتوح  َوماّا َسسيدُ  ا إ لى الُقْدس َيْشفّ الَغليلَ ُنعوضً         
 الدعوة إلى تحرير المدن وال سّيما بيت المقدس        

 قال ابن منير الطرابلسي: -ب      
ْسالم  َبْعَ َتهُ           ْطفا ُ   َفْتٌح َأساَد َسلى ا   ُمُه َواْ َتز  س   َفاْفَتد  َمْبس 
 االنتصارات، والتهنئة بالفتوحات وال سّيما فتح بيت المقدس.تسجيل          
 وازن بين رثاء المدن في العصر األندلسّي وفي العصرين: األّيوبّي والمملوكّي. (92
 في العصر األندلسيّ  في العصرين: األّيوبّي والمملوكيّ  
 ا  ودمادم وما نزل بم لعا من كد  وضيقوت ويد ما حّل بالمدن من مد  ت ويد سقوط بيت المقدس بميدّ ال ليبّيينو 1
 الموازنة بين ماضّ المدن وحاضد او الدسو  إلى تحديد المدن وال سّيما بيت المقدسو 2
تس يل االنت ادات والتعنئة بالفتوحات وال سّيما  3

 فتح بيت المقدسو
 االستن اد بالمسلمين واستنعاض  ممعم ودسوتعم إلى ن د  إموانعمو

 

 .المديح الّنبويّ مفهوم ( وّضح 93
ظعاد الشوق لدؤيته وزيادتهم وزياد   - لى اأ سليه وسلم  -فن ش ّد ُي نى بمدح النبّ محمد         وت داد  فاته الُمُلقية والَملقية وا 
 اّماكن المقّدسة التّ تدتبط بحياتهم مع ّكد م  زاته المادّية والم نوّيةم وا شاد  بغزواتهو     

 تسمية شعر المدائح الّنبوّية مدحًا وليس رثاء. ( عّلل.97
ٌّّ فّ نفوس المسلمين بدسالته وسّنته ومبادئه التّ ُب   من أ لعاو – لى اأ سليه وسلم  -ّّن الّدسول        ح
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 ( متى نشأ المديح الّنبوّي؟95
ّّ فّ  دد ا سالم      و م واستمد النظم فيه فّ ال  دين: اّمنشم المديح الّنبو ّّ ّّ وال ّباس  و

 ( لَم ازدهر شعر المدائح الّنبوّية في العصرين: األيوبّي والمملوكّي؟92
 أو تطّور شعر المدائح الّنبوّية وأصبح يشكّل ظاهرة تسترعي االنتباه في العصرين: األّيوبّي والمملوكّي.عّلل     
 ة والتتديةوسّيما ب د الع مات ال ليبيّ و بسب  ما ت اق  سلى المسلمين من ويالت وم ائ  وأحزانم  وال 1   
  ووالتضّدع إليه كّ ين يعم من الكد  الّّ وقع سليعم - ّل  الله -و فما كان منعم إال التو ه إلى اأ2   
 وأن يكون شفيً ا لعم سند اأ وين يعم من الّنوائ   -ص -و وتّوسلوا إلى دسوله الكديم محمد3   
 ديح الّنبوّي، وأقبل الناس عليه بشغف ولهفة. ( عّلل. كثر النظم في الم94
 م وداحتعم النفسيةوّّنعم ي دون فيه فدحتعم وس ادتع      

 ( نظم عدد من الّشعراء دواوين خاصة قصروها على المديح الّنبوّي، اذكرها.98
ْدَ دّّ  -  ّّ الممتاد" لل    د" البن ال طاد الدنيسّدمدح النبّ الممتا" فدائد اّش اد فّ  -        " م ادج اّنواد فّ سيد  النب
 يم" البن سدبشا  الدمشقّ" شفاي الكليم بمدح النبّ الكد  -    البن سيد الناس الي مّد الحبي " ى" بشدى اللبي  بّكد  - 
 " منتم  العدية فّ المدائح الّنبوّية" البن نباتة الم ّد - 
 وما اسم أشهر قصيدة له؟ في العصرين: األيوبّي والمملوكّي؟( َمن هو أشهر َمن يمثل ظاهرة المديح النبوّي 91
 " الم دوفة باسم "الكواك  الدُّّدية فّ مدح ميد البدية" والُبْردةوأشعد ق ائد   ّ ق يد  " ،البوصيري     
 ( عّرف قصيدة الُبردة.20
م وقد نظمعا لّما أ ي  بالفالجم وقد دأى فّ منامه النب -     )ص(م فمنشد  إيا ام وتوّسل بعا واستغا م فملقى سليه  احبعا البو يدّّ ّّ 

 مطل عا:م و النبّ)ص( بددتهم كما ألقا ا سلى ك   بن ز يد يقظةم فشفّ البو يّد من مدضهم وتقع فّ مئة واثنين وستين بيًتا       
َّكُّد   يداٍن بّّ سلم          ْن ت        مقلٍة ب دم   َمَزْ َت دمً ا  دى من                         أم 

 وحا ة الناس إلى شفاستهفيتغّنى ب فاته وسيادته وقيادته لل د   وال  مم  -ص -بمدح الّدسول  ُبغيتهثم ي دض البو يّد  -    
ٌد َسيُِّد الَكةةةْوَنْين  َوالث َقَلْيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  َن َسَ م    ُمُحم   ن  والَفديَقْين  م ن ُسْدٍ  وم 
 ، ومّثل عليها.اذكر الموضوعات التي تناولتها أشعار المديح النبويّ ( 29
ّّ وسيادته وقيادته لل د  وال  مم وحا ة الناس إلى شفاسته -9     والتغّنّ ب فات النب
 يقول الشا  الظديف: والدفي ةم والتوّسل إليه وطل  الشفاسة منهم للن ا  من سّا  الناد -ص -بيان منزلة الّدسول  -2   

 يا َأْشَدَف الَمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْلق  إاّل أْشَدَف الدَُّت         َما َكاَن َيْدضى َلَ  الد حَمُن َمْنز َلةً 
 حادثة ا سداي والم داجوو ف الّش داي م  زاتهم ال سّيما  -3 

زِّ َوالَملكةةةةةةةةةةةة    ُسْبحةةةةةةةةاَن ّّ الَ َبدوت  َوالُبد ان    ال   ْلطان  ََ  ةةةةةةةةوت  َوالسُّ

شاد  إلى ّكد  -4    و  والثناي سليه بالكت  السماوّيةّكد غزوات الّدسول)ص( وفضيلة  ّد  سبد المطل م وا 
 ق يد  َكْ   بن ز يد(: معارضاً يقول ابن الساساتّ )     

ّْ َنَطةةةةةةةَقتْ  َّْمباُد إ َتُه ا ْن يلُ َفَحد َثْت َسْنةةةةةةةةةة  َبث ْت ُنُبو   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُه َتْوداٌ  َوا 
 ( اذكر الخصائص الفنية لشعر المديح الّنبوّي.22

 سند الحدي  سن شمائله وم  زاته وطل  شفاستهو -ص –المشاسد ت ا  الّدسول و تبدز فيه ال اطفة  -1
 يتمّيز بوحد  الموضوع وطول الق يد و -2
كد النبّ  مثل:كديمم تمثدت مضامينه بالقدآن ال -3  فّ الكت  السماوّيةم والطيد  -ص –الحدي  سن حادثة ا سداي والم داجم ّو

ّّ الشديف سند ّكد البداق فّ حادثة ا سدايو      اّبابيلم وبالحدي  الّنبو
     مطل عا: فّ ق يدته التّ كعب بن زهيرالتّ سادض فيعا  ابن الساعاتييشيع فيه فن الم ادضاتم مثال ّل  ق يد   -4

 ُمَتي ٌم إ ْثَد ا َلْم ُيْفَد َمْكبولُ   باَنْت ُس اُد َفَقْلبّ الَيْوَم َمْتبولُ      
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 ؟ -ص –ِلَم أكثر شعراء المدائح الّنبوّية من معارضة قصيدة كعب بن زهير في مدح الّرسول  (23
 ّّ  وحدص الش داي سلى ا فاد  م ال ام للق يد  ال ا لّية ولكونعا حافظت سلى القال م  -ص –ّّنعا من أوائل ما قيل فّ مدح النب

الّدينّيةة ولما فيعا من ال اطفةة بمنفسعمم  ثبات قددتعم واالستداد  ًا للش داي فيتبادون فّ م ادضتعاو ّ تمّثل تحّديم من  ود ا وألفاظعا
 من البحود المحّببة والميّسد  لدى الش دايو (البسيط)  اوبحد 

 صة الفنية لشعر المدائح الّنبوّية في كّل مّما يأتي:استنتج الخصي (27
 َوِللش هـــــــــــــــــــاَدِة َتْجريٌح َوَتْعديلُ  ُهَو الَبشيُر الن ذيُر الَعْدُل شاِهُدهُ  -أ      

 و- لى اأ سليه وسلم –تبدز فيه ال اطفة وتدّفق المشاسد ت ا  الّدسول           
 َأْقصى الَمساِجِد َلْيَس ِبالْوْسنانِ  لَبْيِت الَحراِم ِبِه ِإلىَأْسرى ِمَن ا -ب      

 (.تمثدت مضامينه بالقدآن الكديم)حادثة ا سداي والم داج           
 ( علل:25
 من أشهر قصائد المدائح الّنبوّية.تعّد قصيدة الُبردة للبوصيري  -أ    

 يعا فدحتعم وس ادتعم وداحتعم النفسّيةم ويدادسونعا وينشدونعا فّ م السعم ومحافلعم  قبال الناس سليعا بشغف ولعفةم فعم ي دون ف       
 وأماكن سبادتعمو       

 تمتاز قصائد المديح النبوّي بطولها؟ -ب    
  بسب  ت ّدد موضوساتعا: فعّ تتغنى ب فات الّدسول)ص( وسيادته وقيادته لل د  وال  مم وو ف م  زاتهم وما ة حادثة       
 ا سداي والم داج و فًا مفّ اًل دقيقًام وحا ة الّناس إلى شفاستهو       

 شهد العصران: األّيوبّي والمملوكّي ازدهاًرا في فنون النثر المختلفة، اذكرها. (22
و4و أد  الدِّحالت 3و المطابة 2و الد سائل 1      ِّّ  و التمليف الموسوس

 الفنون األدبية النثرّية وأمتعها وأقربها إلى القر اء.    ( عّلل. يعّد أدب الرحالت من أبرز 24
ّّ اللت اق  ّا الفن بواقع الّناس وحياتعمم وامتزا ه بفنون أمدى كالق        و صم والمّكداتم والتدا  الش ب
 ( عّلل. اختالف اهتمامات الرّحالة في ما ينقلون من مشاهداتهم في البالد التي جابوها.28
الٌة ممتلفون فّ ثقافاتعم وسلومعملّّن ا -       ودح 
   وم وتقاليد مم وثقافاتعمم ولغاتعمم وطدق سيشعمم وم تقداتعمب ادات الش و  ا تمّ فب ضعم  -     
 نامعام وتوزيع سّكانعا وطبي تعمو غدافية البالد التّ ادتحل إليعام وآثاد ام ومُ ب ا تمّ  وب ضعم -     
 يمة علمّية كبيرة.( عّلل. أدب الرِّحالت ذو ق21
 كونه وثائق تاديمّية و غدافي ة وا تماسّية وثقافّية ُي تمد سليعا لم دفة أحوال البالد المكانّية والسكانّيةو       

 ( اذكر اثنين من أشهر الرّحالة في العصرين األّيوبّي والمملوكّي. 30
 ابن  بيدم وابن بّطوطة) لقبه أميد الّدحالة المسلمين(و       
 من العمل كاتًبا؟  ( ما الذي مّكن ابن جبير39

 .نثدّيةالش دّية و ال هموا ب      
 .الخصائص الفنّية ألدب الّرحالت ( اذكر32

 ويقتبس من اآليات القدآنّية أو اّحادي  الّنبوّية الشديفة أو اّش اد -1     
 وي تنّ بالو ف وبّكد التفا يل -2     
و  يميل إلى ال بادات -3      ّّ  الق يد  المتتناغمة ّات ا يقاع الموسيق
 انسب الكتب اآلتية إلى مؤلفيها:( 33

     ابن  بيد              تّكد  باّمباد سن اّتفاقات اّسفادو -    ابن بطوطة غدائ  اّم اد وس ائ  اّسفادو  تحفة الّنظاد فّ -أ     
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 ة المسلمين؟في رأيك، ِلَم لّقب ابن بطوطة أمير الّرحال( 37
 ّّنه أشعد الدّحالة المسلمينو -    
ّن دحلته أطول دحلة إّ استغدقت ما يقاد  الثالثين سامًاو -      ّو
ّنه ادتحل إلى قادات مت ّدد  شملت آسيا وأفديقيا وب ض بلدان قاد  أودوبام فا تاز بّل  مسافات ب يد   لم يسبق أحد أْن ا تاز او -      ّو
 الّنّصين اآلتيين من حيث: التأثر بالقرآن الكريم، واللغة، والجناس، والسجع.( وازن بين 35

 دمشق:يِصف ابن جبير  النص األول:  
ت بةمزا يد " دمشق  ّنة الَمْشد ق م ومطلُع ُحسنه  الُمْشد ق م و ّ ماتمة بةالد ا سةالم التةّ اسةتقدينا ام وسةدوس المةدن التةّ ا تلينا ةام قةد تحلّة

بكةّل سةبيلمووو  ت فّ حلل سندسّية من البساتينووو منعا دبوٌ  ّاُت قداٍد وم يٍن ومةاٍي سلسةبيلم تنسةا  مّانُبةُه انسةيا  اّداقةمالدياحينم وت لّ 
: )ادكض بد ل   ّا مغتسل بادد وشدا ( "و  ُم ال ِّال    قد َسَمْت أدَضعا كثدُ  الماي  حّتى اشتاقت الظِّماَيم فتكاد تنادي  بعا ال  

 ه، فيقول:514يصف البغدادي المجاعة التي حل ت بمصر سنة لثاني: النص ا    
مووو "ودملةةت سةةنُة سةةبٍع مفتدسةةًة أسةةباَ  الحيةةا م وقةةد يةةئس الن ةةاُس مةةن زيةةاد  النِّيةةلم وادتف ةةت اّسةة ادم وأقحطةةت الةةبالُدم وأشةة د أ لعةةا الةةب ال

يةةف إلةةى أمعةةات الةةبالدم وان لةةى كثيةةد مةةنعم  قةةوا كةةّل وانضةةوى أ ةةل الس ةةواد والدِّ قةةوا فةةّ البالدمووووُمزِّ إلةةى الش ةةام والمغةةد  والح ةةاز والةةيمنم وتفد 
ي  َف"و ُممز قم ودمل إلى القا د  وم د منعم ملٌق سظيٌممووو ووقع المدض والَموتاُنم واشتد  بالفقداي ال وُع حت ى أكّلوا الميتات وال  

 
 الجناس والسجع اللغة التأثر بالقرآن الكريم 

أودد قوله ت الى:" ادكض بد ل   ولالنص األ 
  ّا مغتسل بادد وشدا "

تمتاز ب ض مفدداته بال  وبة)ال مم 
 ال ال م مّان م اّداقم(

وّظف الكات  ب ض المفددات 
 -البدي ّية كالس ع) استقدينا ا

البساتين(  -ا تلينا ام الدياحين
 وال ناس مثل) الَمشدق والُمشدق(

لى:" أف  لنا م تمثد بقوله ت ا النص الثاني
 أحادي  ومّزقنا م كّل ممّزق"

اللغة سعلة والمفددات ّات م ان سعلة 
 بسيطة

 

 
 واجتماعّية، وعلمّية، وّضحها. عوامل: سياسّية،بسبب  ملحوًظا، ازدهاًرا والمملوكيّ  العصرين: األّيوبيّ  في الرسائل فن ( ازدهر32
 :السياسّية من العوامل 

 اقتضت الحا ة إلى كّتا  الدسائل لتسييد أمود او  الّدولة التّ دواوين كثد  و1
ال زل أو  أو الت يين أوامد الدسائل   داد إلى استمدام وال ند  واّمداي السالطين ساشعا التّ الدسمّية السياسّية حا ة الحيا  و2

  توطيد ال القات مع البلدان اّمدى وتحسين السياسة الماد ّيةوووالخو
 :ةاالجتماعي من العوامل 

 .القضا  وكباد الوزداي قادبت منزلتعم منزلة حي  والملو م السالطين سند الدسائل ُكّتا  سلّو منزلة و1
ّّ فكانت تستمدم فّ التعنئة والمدح والت زية والمواسا  والشكد و2  و اتماّ الدسائل وسيلة توا ل ا تماس

 :العلمّية من العوامل  
 ت ود أو منه تمدج كانت التّ المكاتبات كثد  مع لهم  ن ة الكتابة يتمّ أنْ  ديدي َمن سلى شدوط من ُوضع وما ا نشاي ديوان و1

 .وسعود مباي ات من إليه
  النثد الممتلفة ومنعا الّدسائلو فنون فّ الكتابة فّ وبداستعم ثقافتعم إظعاد فّ الُكّتا  دغبة و2

 ( وّضح المقصود بديوان اإلنشاء.34
 ّ فّ الدولةم ُي نى بتنظيم ال القات الماد ّية للدولةم وكانت تحّدد فيه الكت  التّ يدسلعا السلطان  و أحد أ ّم مكونات ال عاز ا داد     
 إلى الملو  واّمدايو    
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 ( اذكر ثالثة من أشهر كّتاب الرسائل في العصرين األّيوبّي المملوكّي.38
 ال  د فّ ّكد ش داي ال  د"م ومحيّ الدين بن سبد  "مديد  الق د و ديد  كتابالقاضّ الفاضلم وال ماد اّ فعانّ  اح      
 الظا دم وسالي الدين بن غانمو    
 القاضي الفاضل؟ بَم لّقب( 31

 "محيّ الدين" و"م يد الدين" و"القاضّ الفاضل"و      
 على طريقة القاضي الفاضل. الرسائل كّتاب ( عّلل. سار70
م ومحفز   العداية نْعج الكتابة فّ وطديقته دسائله فكانت  ّا الفّن  ُكّتا  أسمد  أ م أحد بو فه       ّّ ّّ والمملوك  لُكّتا  ال  دين: اّّيوب

 لعم سلى ا بداعو      
 

ّّ  فتح بيت المقدسالتّ كتبعا فّ  نموذج لرسائله الديوانّيةوفّ ما يمتّ   ّّ موّ عة إلى المليفة ال ّباس سلى لسان  الح الّدين اّّيوب
 اأ: الّنا د لدين

ن ُتعممووو فلّمةا "ولّما لم يبَق إال القدُسم وقد ا تمع إليعا كّل شديٍد منعم وطديدم واست م بمن تعا كّل قديٍ  منعم وب يد  ظّنوا أّنعةا مةن اأ  مةا
 وسزائَم قد تمل بت سلى الموتوو نازلعا المادم دأى بلًدا كبالدم و مً ا كيوم التنادم

 عبد الظاهر.( عّرف بمحيي الدين ابن 79
 النثديةو الكتابة فّ واّد م وبدع والسيدم التاديخ ددس -    
 المن ود"و المل  سيد  فّ وال  ود اّّيام الظا د"م و" تشديف المل  سيد  فّ الزا د " الدوض:مؤلفاته -    
  .مليل اّشدف وابنه وقالوون الّظا د بيبدس سعد ا نشاي فّ ديوان تولى -    
 بالبسالة لتمكيد قيمة الّنّ د ه ي ف فيعا قّو   يش ال دو 666دسائله دسالته التّ كتبعا فّ فتح المظفد قطز للشقيف سنة ومن  -    

 الّّ أحدز  المسلمونم فيقول:        
ب ه  وحامىم  "و ادوا مع سدم ّكد اأ بمفوا عم وقلوبعمم يقاتلون قياًما وق وًدا وسلى ُ نوب عمم فكْم من ش اٍع أل َق ظعَد       إلى ظعد   اح 
 و ى لم يبَق فّ ك نانته سعموناَضَل ودامىم وكم فيعم من شعٍم ما سل م قوسه حت     

 ( اذكر الخصائص الفنية للرسائل.72  
 وتؤّدخ الدسالة ّحدا  ال  دم َفت دُّ س الا تاديمًيا -2         وتتمثد بالقدآن الكديم -1
 (ووق وًدا قياًما موب يد قدي ٍ )(م والطباق الّنقا   الن قا  م كال ناس )محسنات البدي ّيةتكثد فّ الدسالتين ال -3
 فقد مال إلى استمدام اّلفاظ السعلة  محيّ الدينا أمّ م تمتاز دسالة القاضّ الفاضل بغدابة ب ض اّلفاظ -4

   لعصرين: األّيوبّي والمملوكّي:وازن بين الرسالتين اآلتيتين من حيث الخصائص الفنية للرسالة في ا( 73  
 وَصَف عالء الّدين بن غانم في رسالة له إحدى القالع:      

ا طال ةةٌة بةةين "ّاُت أوديةٍة ومحةةا د ال تدا ةا ال يةةون لب ةد مدما ةةا إال شةةزًدام وال ينظةُد سةةاكنعا ال ةدد الكثيةةد إال نةةزًدام وال يظةنُّ ناظد ةةا إال أّنعة
ْلٌح ُأَ اٌج( "والنُّ وم بما لعا من اّبداجم  َّا م  ٌ  ُفَداٌت َوَ  ّْ ا َس َّ  ولعا من الفدات مندٌق يحفُّعا كالبحدم إال أّن )َ 

 ورد  الناصر قالوون على محمود غازان الذي طلب منه الصلح برسالة منها:
يةُق اْلَمْكةُد اْلس ةّيُئ إ ال  ب َمْ ل ةه (م فيدَسةُل إلي نةا مةن مةواّص دولتة  د ةل يكةون سنةدكم مّمةن إّا قطةع بةممد "من سل  سيف البغّ قتةل بةهم )َواَل َيح 

 وقفتم سند "و
 الخصائص الفنّية 

ْلٌح ُأَ اٌج(و - النص األول َّا م  ٌ  ُفَداٌت َوَ  ّْ ا َس َّ  التمثد بالقدآن الكديم)َ 
 و(أ اج -نزدًام أبداج -استمدام المحّسنات البدي ّية كالس ع) شزداً  -
 من الفدات مندٌق يحفُّعا كالبحدو استمدام التشبيعات ومثالعا: ولعا -
 الدّقة فّ الو فو -
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يُق اْلَمْكُد اْلس ّيُئ إ ال  ب َمْ ل ه (و - النص الثاني  التمثد بالقدآن الكديم)َواَل َيح 
 وضوح الم نى وسعولة اّلفاظ و دامة اّسلو و –تؤدخ الدسالة ّحدا  ال  دو    -

 .أو بّين أهمّية الخطابة األّيوبّي والمملوكّي من أهمِّ الفنون األدبّية. ( عّلل. ُيعدُّ فنُّ الخطابة في العصرين:77
قناع ال ما يد بآداي وأفكاد سياسّيةو         أسعمت فّ سملّية الّدفاع سن القيم الفاضلةم وا 
 فكار. ، ووّفرت للخطباء مخزوًنا كبيًرا من المعاني واألالخطابةفنِّ  ازدهارفي التي ساعدت العوامل اذكر ( 75

 نشاط حدكة بناي المسا د والزوايا والدُُّبطو -1
 تقدي  السالطين للمطباي ودفع منزلتعمو -2
م والظدوف السياسّية -3 ّّ ّّ والغزو المغول   ووال سكدّية توافد دواسّ المطابة ومحفزاتعام كالغزو ال ليب
ُبط.72  ( وضح المقصود بالرُّ
    ّ مال ئ الفقداي من ال وفّيةو     
 ( من هو أشهر خطباء العصرين األيوبّي والمملوكّي؟74
 محيّ الدِّين ابن الزكّ     
 ( عّرف بمحيي الدين ابن الزكي.78
م الملّق  بمحيّ الدينم الم دوف بابن -     ّّ  م كانت له منزلة دفي ة سند السلطان  الح الدين زكّ الّدين  و أبو الم الّ محمد القدش

و        ّّ  اّّيوب
ً ا سلى  أّولشعد فتح بيت المقدس فكان  -      من مط  بالمس د اّق ى فّ ال م ة اّولى ب د تحديد م وت ّد  ّ  المطبة أنمّو

 الُمط  الّدينّيةو وفّ ما يمتّ ب ض منعا:       
الَة من اّم ة "أيُّعا الن اس أبشدوا بدضوان اأ الّّ  و الغاية الق وىم والد د ُة ال ليا  لما يس دُ  ا        ُأ سلى أيديكم من استدداد   ّ  الض 
 ووووالضالة م وددِّ ا إلى مقدِّ ا من ا سالم       

 (.أسلوب ابن الزكيللخطابة الدينّية )( اذكر الخصائص الفنية 71
 تبدز ال اطفة الّدينّية فيعا ما ة سند التمثل بالقدآن الكديموو 1
 لواضحة ّات الم انّ السعلةوتتمنق فّ امتياد اّلفاظ او 2
  دًسا موسيقيااوضفّ سلى المطبة توظف ال ود البيانّية والمحسنات البدي ّية كالس ع وال ناس ما يو 3

 ( عّرف الموسوعة.50
 يااو الموسوسة كتا  ي مع م لومات شّتى من ال لوم والم ادف فّ ممتلف ميادين الم دفةم أو ميدان منعام مدّتبة تدتيًبا   ائ     

 ( متى بدأ التأليف الموسوعّي؟59
ّّ مثل       ّّ فّ القدن الثال  الع دّّ فظعدت ب ض الم ّنفات ّات االّت ا  الموسوس ّّ ظعد فّ ال  د ال ّباس  بداية التمليف الموسوس

 " ّبّ فدج اّ فعانّم وغيد ماواألغاني" لل احظم و"الحيوانكتا  "     
 أثير في نشاط التأليف الموسوعّي في العصرين األّيوبّي والمملوكّي.( بّين العوامل كان لها ت52

ّّ وفكةدّّ لمقةّددات اّمةة ا سةالمّية فةّ ال ةداق والشةامم  الغزو الصليبّي والغزو المغوليّ  و1 يةد  مّمـا وما أحةدثا  مةن تةدميد ثقةاف ألعة  غ 
 ما تّمت مسادتهو لتعويضات سلماي اّّمة سلى حضادتعا وتاديمعا وتداثعام فحثت المطى وألفت الموسوس

وما يتطلبه من موسوسّية الم دفة لدى كّل َمن ي مل فيهو فقد و   سلى ال ةاملين فيةه أْن يكونةوا سلةى ددايةة بةال لوم  ديوان اإلنشاء و2
قلقشةةةندّم كالأشةةةعد كتةةةا  الموسةةةوسات كةةةانوا دؤسةةةاي لعةةةّا الةةةّديوان أو كتاًبةةةا فيةةةه الشةةةدسي ة والتةةةاديخ واّد ووو الةةةخم فةةةال س ةةة  أّن 

 و الح الّدين ال فدّ والمقديّز وغيد مو
الةةّّ أتةةاح الم ةةال لتنةةّوع  األمــرالتةةّ ُأوق فةةت لمدمةةة طلبةةة ال لةةم وَحةةَوْت نفةةائس الكتةة  والممطوطةةات   انتشــار المكتبــات الضــخمة و3

و ّّ  الم ادف وكثدتعام ومن ثّم التمليف الموسوس
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علــم  مؤســسابةةن ملةةدون مثةةل و ى كاألنــدلس والهنــد والعــراق وغيرهــااســتقطاب مصــر والّشــام للعلمــاء المهــاجرين مــن أقطــار أخــر  و4
 ووو وغيد مو الصيدلةم وابن البيطاد المالكّ أشعد سلماي ال د  فّ االجتماع

 ( اذكر أشهر الموسوعات في العصرين: األّيوبّي والمملوكّي.53
ّّ  الدين ل الح بالوفيات الوافي -أ    .ال فد
 طواطول مال الّدين الو  رر النقائص الفاضحةغرر الخصائص الواضحة وعُ  -   
 ولشعا  الّدين النويدّّ  نهاية األرب في فنون األدب -ج 
 والبن فضل اأ ال مدّّ  مسالك األبصار في ممالك األمصار -د  
ّ  بّ ِسَير أعالم النبالء -ه    ولل
 وّبّ ال ّباس القلقشندّ صبح األعشى في صناعة اإلنشا -و  
با نسيم ا -ز   ّّ لص   ولبدد الّدين الحلب
 صّنف الموسوعات التي درستها إلى: (57
 موسوعات التراجم. -أ     
 موسوعات األدب. -ب     
 موسوعات الطبيعة والجغرافيا والتاريخ. -ج    

  نا  موسوسات تشتد  فّ أكثد من  نفو*   
 تاريخموسوعات الطبيعة والجغرافيا وال موسوعات األدب موسوعات التراجم
 مسال  اّب اد فّ ممال  اّم اد غدد الم ائص الواضحة وُسدد النقائص الفاضحة اّم اد مسال  اّب اد فّ ممال 

َيد أسالم النبالي با نعاية اّد  فّ فنون اّد  س   نسيم ال  
 نعاية اّد  فّ فنون اّد   بح اّسشى فّ  ناسة ا نشا بالوفيات الوافّ

با    نسيم ال  
 
 

                  بالغة                                                                                
 

 .، الخبر، اإلنشاء، االستفهامالسؤال األول: وّضح المقصود بـ علم المعاني
ّّ التّ بعا ُيطاب ق ُمقتضى الحالوسل :علم المعاني -  م ُت دف به أحوال اللفظ ال دب
دَق أو َسَدم الّ دق الخبر: -  وما َيحتم ل مضموُنه ال ِّ
  و الكالم الّّ ال َيحتم ل مضموُنه الّ دَق أو َسَدَمهو  :اإلنشاء -
لم بشٍّي لم يكن م لوًما من َقْبُلو :االستفهام -   و طلُ  ال  

 ميِّز الجملة التي أفادت التجدُّد من الجملة التي أفادت الثّبوت في كلٍّ مّما يأتي: السؤال الثاني:
 : الثبوتو المدي بم غديه1
 الت ّددو ساد ال نود من أدض الم دكة: 2

 السؤال الثالث: حّدد ضرب الخبر في كّل مّما يأتي:
ْزَ  الل ه  ُ ُم اْلُمْفل ُحونَ َأاَل  "و1  إنكاّد   :" إ ن  ح 
 طلبّ              :﴿إ ن ا إ َلْيُكْم ُمْدَسُلوَن﴾و 2
 ابتدائّ  :(المال والبنون زينة الحيا  الدنياو )3
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 السؤال الرابع: مّيز اإلنشاء الطلبّي من اإلنشاء غير الطلبّي في ما يأتي، ُمحّددًا أسلوب اإلنشاء:
 غيد طلبّ/ ت ّ       و أ دّد ال قل من دائدو 1
ّّ ّن ٍ 2  طلبّ/ استفعام           ُقت لتو  و بم
 طلبّ/ التمّنّ   و ليت  تحلو والحيا  مديد و 3

 السؤال الخامس: ما الصيغة التي جاء عليها األمر في ما يأتي:
ْن َسَ ت ه   ﴿و2     : ف ل أمد﴾ ُمّ  اْلك َتاَ  ب ُقو  ٍ  ﴿و9 ُّو َسَ ٍة م   المضادع المقدون بالم اّمد :﴾ ل ُيْنف ْق 
 م دد نائ  سن ف ل اّمد :س ًيا فّ الميدو 4    : اسم ف ل أمدّ  سلى الفالححو 3
 

 السؤال السادس: عّلل. 
لزام وتكليفو    ( أمرًا حقيقيًا: دّت  أغداض يعّد األمر في قول األم البنها) . 9  ّّن فيه است الي وا 
 يقع فّ منزلة التدّدد والشّ وه ّنّ       (: إّنا إليكم مدسلون)  قوله تعالى:. مجيء الخبر طلبّيًا في 2
 "و"و ّ مدينة سّمانّّنه يماط  غيد ال اقل         إلى التمّني:(  ) تمّطّد يا سّمان خروج األمر في جملةو 3

 السؤال السابع: ما المعنى البالغي الذي خرج إليه األمر في كّل مّما يأتي:
ّْ َأَوى اْلف ْتَيُة إ َلى اْلَكْعف  فَ 1 ْن َلُدْنَ  َدْحَمةً  آت َنا َقاُلوا َدب َناو إ   الدساي        و م 
 االلتماس    وفا نب  من ّكةةةةةةدى حبي  ومنزلق  يماط  الشاسد  ديقيه: و 2
 التمنّ                                 و الحيا  ّميمة إنّ  ْد يا موت زُ و 3
 الن ح وا دشاد                                و سمل لدنيا  كمن  ت يش أبداو ا4
 الت  يز                            و م  ادقينتكن قل  اتوا بد انكم إنْ و 5
 الن ح وا دشاد                                    و شاوْد سوا  إّا نابت  نائبةو6
 الت  يز           و قال ت الى مماطبًا كّفاد قديش:" فمتوا بسود  من مثلهو7
 االلتماس             و يقول أحد م مماطبًا  اد : ساسدنّ فّ إزالة الثلوجو8
 الت  يز                                         و أدينّ  وادًا مات  زاًلو9

 السؤال الثامن: ما المعنى البالغي الذي خرج إليه االستفهام في كّل مّما يأتي:
 النفّ         و يحيط ما يفنى بما ال ينفدفنى الكالم وال يحيط بفضلكم أو ي1
 ا نكاد                       و "أتستبدلون الّّ  و أدنى بالّّ  و ميد"و 2
 التقديد                                و "أليس فّ  عنم مثوى للكافدين "و 3
 ت ّ  ال                و"سول يمكل الط ام ويمشّ فّ اّسواقما لعّا الدّ "و 4
 التحّسد            و ا للمنازل أ بحت ال أ لعا أ لّ وال  يدانعا  يدانّو م5
 التشويق    و "كم سلى ت اد  تن يكم من سّا  أليميميعا الّين آمنوا  ل أدلّ "و 6
 النفّ                                  و  ل  زاي ا حسان إال ا حسانو7
 التقديد                    د من دك  المطاياو يقول  ديد مادحًا: ألستم مي8
 ا نكاد                                  و " أنلزمكمو ا وأنتم لعا كاد ون"  9

 ا نكاد                              و أفّ مثل  ّا الزمان ت ّدق ظّل ؟11
 تحّسدال تقول المنساي فّ دثاي أميعا: أي بح فّ الّضديح وفيه يمسّ؟ و 11
 
 
 



 

 19 

 السؤال التاسع: استخرج من النص اآلتي ما يليه:
 معا د؟  ل أنا : البحد يومًا  قد سملتُ 

 ّ وسن ؟ ل  حةيح ما دوا  ب ضعم سنّ يا بحد ليت  تبقى  ادئًا مثلّ و 
 وأدّد ّ وقةالت: لستُ ضحكت أموا ه منّ 

 أاَل إّن   ميل وقت الغدو م دويد  فالليل يطولم وأ دّد  من بحدر
و 1 ّّ  ووو  ل  حةيحيا بحد /   /معا د؟  ل أنا                       و  ملة إنشاي طلب
و 2 ّّ  وأ دّد  من بحدر                 و  ملة إنشاي غيد طلب
 البحد يوماً  قد سملتُ                               و مبدًا طلبّيًاو 3
 ويد د                             و اسم ف ل أمدو4
 / فالليل يطولأدّد وقةالت: لستُ / ّضحكت أموا ه منّ                             و مبدًا ابتدائّيًاو 5
 

                نقد                                                                                      
 عباسّي خطواٍت واسعًة، وتمّيز عّما كان عليه في العصور الّسابقة.( عّلل . خطا النقد األدبّي في العصر ال9

 تمثُّد  بما َشع د  ال  د من نعضة واس ة شملت  وان  الحيا   مي عاو -1
 تمثُّد  بحدكة الّت ديد فّ الّش د ال دبّم وما أثادْته من حوادات نقدّية حول القديم والُمْحَد  من الّش دو -2
 اّطالع كثيد من النُّّقاد سلى الثقافات: العنديةم والفادسيةم واليونانيةو توسُّع آفاقه مع  -3

ح العبارة اآلتية: أصبَح النقد في العصر العباسّي نقًدا منهجيًّا.2  ( وضِّ
 .أ بح له قواسد  وأ وله ال لمية التّ ُيقاس بعام وُألَِّفت كتٌ  نقدية وتنّوست آداي النُّّقاد فيعا    
 ية من الكتب النقدّية في العصر العباسّي، وانُسبها إلى مؤلِّفيها.َسمِّ ثمان( 3
ّّ و "َطَبقات فحول الّش دا1     و ي" البن ساّلم الُ َمح
 وحظالبيان والّتبيين" لل او "2   
 و د والّش داي" البن قتيبةو "الشّ 3   
 و "سياد الش د" البن طباطباو  4   
 و " نقد الش د" لقدامة بن   فدو5   
   6 ّّ د " لآلم   وو "الُمواَزنة بين أبّ تّمام والُبحتدّّ
ّّ  و "الُ ْمد  فّ  ناسة الّش د وَنْقد "7     والبن َدشيق الَقْيدوان
ّّ و "دالئل ا س از8     و" ل بد القا د الُ د ان
 ( تناوَل النقد العباسّي مجموعًة من القضايا النقدّية العاّمة، اذكرها. 7
ْن ة           3و ونظدية الن ْظم                2دّية        و الفحولة الّش 1     و والط بع وال  
 و والّ دق والكّ  فّ الّش د6و والّسدقات الّش دّية            5و واللفظ والم نى         4   
 ما المقصود بـ "الفحولة الّشعرّية" ؟( 5
 قددَ  الّشاسد الفنّية وتميُّز و    
  ، اذكرها.الوسائلللّشاعر حتى يصل إلى الفحولة الّشعرّية من بعض ( ال بّد 2

فُظ أش اد ال د  ودوايتعاو1      و ح 
 من َطْدق الم انّ الممتلفةو تمكِّنهو وامتال  ثدو  لغوّية واس ة 2    
َنهاو وا لمام بَمناق  القبائل َومثالبعا 3      فّ ش  د  بَمْدٍح أو ّّمو  ليضمِّ
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 معايير التي ُيحَكم بها للشاعر بفحولته لدى النُّّقاد العباسّيين.( وّضح ال4
 َجْودة الّشعر: -9   

ُف ش د  بالَ ود  سلى الّشاسد الّّ يكون دوَنه فّ ّل م ضمن مقاييس وض عا النُّّقاد لَ ود  الّش دم           : منهاُيَقد م الّشاسد الّّ يّت  
 ى الم انّم وُحْسن الت ويد والتشبيهوَ زالة اللفظم والس ْبق إل        

 تعدُّد األغراض: -2   
ل الّشاسد المت ّدد اّغداض الّش دّية سلى الّشاسد المحدود اّغداضم ومن ّل  أّن النُّّقاد قد موا  ُكثَيِّد َسز   سلى  َ           ميل ُبثينة ُيَفض 
قه          سليه فّ اّغداضو لتفوُّ

 ئد الطِّوال:َوْفرة القصا -3   
َد  أ ا : "لو كاَن قاَل َمْمَس          ّّ الحاد  ّّ حين ُسئ َل سن الّشاسد ال ا ل  يقد م الّشاسد ّو الق ائد الطِّوالم ومن ّل  أّن اّ م 
ْثَل ق يدت ه لكاَن َفْحاًل"و          ق ائَد م 

 وايَتها وسيلًة إلى الفحولة الّشعرّية؟ ( في رأيَك، ِلَم عّد النُّّقاد العباسّيون ِحفَظ أشعار العرب ور 8
فُظ أش اد ال د  ودوايتعا يمّكن الّشاسد من االستفاد  من الت اد  الّش دّية لآلمدين  فيت ّلم  زالة اللفظم ويت ّلم الم انّ      التّ  ّّن ح 
 من مقاييس الفحولةو سبقو  إليعا في ّود ا ويمتّ بغيد ام ويت ّلم حْسن الت ويد والتشبيهم و ّ  اّمود    
 ا، كلُّ ذلك ( قال ابن ساّلم الُجَمحّي عن الّشاعر اأَلْعشى: "وقاَل أصحاُب األعشى: هو َأكثُرُهم )أي الّشعراء( َمْدًحا وهجاًء وفخًرا وَوْصفً 1
 ما معيار الفحولة الذي أقر  به ابن ساّلم الُجَمحّي لألعشى؟ عنَده".   
 م ياد: ت ّدد اّغداضو   
ْنعة ( تناول النُّّقاد العباسّيون قضية90  ، فوجدوا األدباء قسمين، وّضحهما.الط ْبع والص 
  م َمن َيمل كون المو بة وال يبالغون فّ مدا  ات ن و عمم إّ يبنون الن وص بُيْسدو: أدباء الط ْبع )الس ليقة( -9     
ْنعة -2      و م َمن َيمل كون المو بة ويدا  : أدباء الص  ّّ  ون ما َنَظموا وأل فوا من أ ل االدتقاي ب نتا عم اّدب

 ( اذكر حوافز) عوامل( اإلبداع األدبّي.99
 ) امتياد الوقت المناس  لنظم الّش د (و البواعث الن ْفسّية -1    
 م من مثل: م دفة أنسا  الّناسم والَبداسة فّ سلم النحووالسعي إلى تحصيل المعارف المتنوعة -2    

 واإلكثار من ممارسة التأليف األدبيّ  -3    
 ( عرِّف القصائد الَحْولّيات.92

  ّ الق ائد التّ كان الّش داي ال د  ُيمضون سامًا فّ نظمعام ويقّلبون فيعا دأيعم ونظد م قبل أْن يمد و ا إلى الّناسو     
 ( ميِّز نوع الحافز إلى اإلبداع األدبّي في كّل مّما يأتي:93
َ  وَفداغ  بال َ  وا  ابت عا إّياَ "وقول ِبْشِر بن الُمعَتِمر: " -أ      َ  ساسَة َنشاط  ّْ من َنْفس   ُم

         ّّ  باس  نفس
 : "إ ّنَ  لُتْكث ُدم فقال: ُأْكث ُد ل تمدين  اللِّسان"وقيل ألحد الُخَطباء -ب    

و         ّّ  ا كثاد من ممادسة التمليف اّدب
  في  قضية اللفظ والمعنى. ( وّضح رأي الجاحظ97
َّ م دوفٌة ومشتَدكة بين اّدبايم أّما  ألنّ أّن القيمة ال مالّية والفنّية فّ النّص َتكُمن فّ ألفاظه أكثَد من م انيه   الجاحظدأى  -     الم ان

 الّلغوّيةو أسلو  اّدي  وقددته وثقافته بَحَسباّلفاظ فتمتلف فّ مستوا ا وقيمتعا من أدي  إلى آَمد       
 شديًفا كديًما َتْقَبُله النُّفوس  ضرورة أن يكون المعنىوال ي نّ اال تمام بالّ ياغة اللفظّية أّن ال احظ أ مل الم نى تماًمام بل إّنه أك َد  -   
 المتلقّوقبواًل لدى غة الل فظ كان َأْ َوَد وأكثَد وتن ُّ  إليهم فإّا ا تمَع فّ اّد  َشَدُف الم نى وبال      
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  ( وّضح رأي ابن قتيبة في  قضية اللفظ والمعنى.95
 م  ّ:أربعة أقسامسن اللفظ والم نى ُم تمَ ين  فّ الّش دم ووضَع لعما  ابن قتيبةتحد        
 َضْدٌ  َحُسَن َلْفُظه و اَد م نا و -1    
 دً  فّ الم نىوَضْدٌ  َحُسَن َلْفُظه وَحالم فإّا فت ْشَته لم ت د  نا  فائ -2    
 َضْدٌ   اَد م نا  وَق َدت ألفاُظهو -3    
د لفُظهو -4     د م نا  وتمم   َضْدٌ  تمم 

  في  قضية اللفظ والمعنى. ( وّضح رأي ابن َطباَطبا الَعَلويّ 92
وح وال سدوابن َطباَطبا يدى        الَ القة بين اللفظ والم نى سلى نحو الَ القة بين الدُّ
  في  قضية اللفظ والمعنى. أي ابن َرشيق الَقْيروانيّ ( وّضح ر 94
سم ودوُحه الم نىف سلى نعج ابن َطباَطبام فَ ّد اللفظ والم نى شيًئا واحًدام وال يمكن الف ل بينعماوابن َرشيق ساد        "ويقول: "الل ْفُظ   
 ( اذكر أربعة نّقاد عباسيين تناولوا قضية اللفظ والمعنى.98
ّّ ال احظ      م ابن َدشيق الَقْيدوان ّّ  م ابن قتيبةم ابن َطباَطبا الَ َلو

 . ما القضية النقدية التي تناولتها العبارة السابقة؟"( "الَمعاني َمطروحٌة في الّطريق َيْعِرفها الَعَجِميُّ والعربيّ 91
 قضية اللفظ والم نىو      

ح إجابتك.( هل يختلف رأي ابن قتيبة عن رأي كّل من: ابن َطباَطبا20  ، وابن َرشيق، في النظرة إلى قضية اللفظ والمعنى؟ وضِّ
 ن م يمتلف  ّّن ابن طباطبا وابن دشيق نظدا إلى اللفظ والم نى سلى أّنعما وحد  متماسكة سلى نحو ال القة بين ال سد والدوح ال  -     

 يمكن الف ل بينعما بحالو        
  وحد  متماسكةوأدب ة أقسامم ويظعد منعما أّنه ال ي ّد ما  أّما ابن قتيبة فقّسم الّش د -     
 ( يرى الجاحظ أن الّشعر إذا ُترِجَم إلى لغة أخرى َبَطَل، ما السبب الذي َدَفَعه إلى هذا الحكم؟29
 إلى لغة أمدى ت نّ الحفاظ  ّّن ال احظ دأى أّن القيمة ال مالّية والفنّية فّ النّص تكمن فّ ألفاظه أكثد من م انيهم وتد مة النّص  -    

ّّ وغيد و              سلى الم نى فقطم والم انّ فّ نظد ال احظ ال فدق بين ال دب
 بال شّ وة الوزنم وتمّيد اللفظ فستتغّيد أّما اللغة وما يتب عا من: إقام -    
 وّضحهما.  مبدَأينِ ى علالكذب، في الّشعر، آراء النُّّقاد العباسّيين في مفهوَمي: الّصدق، و  سارت( 22
 َأْعَذُب الّشعر َأْكَذُبه -9    
  عدَم مطابقة الصورة األدبّية ِلما يناسبها في الواقع، وعدَم التقيُّد بمعايير العقل والمنطق مع البقاء ضمن  دائرة الخيال المقبول،     
 والمتلّقيالذي يرمي به الّشاعر إلى أحداث الَوْقع الَحَسن والتأثير في َنْفس      
 ومثال ّل  قول الُبحُتدّّ مادًحا الش ْي :     

ْن  اد ٍم َلْم ُيْ َقل    والّ ادُم الَمْ قوُل َأْحَسُن حالةً   َيوَم الَوغى م 
 َأْعَذُب الّشعر َأْصَدُقه -2    

القريَب التناول مـن غيـر الخـروج علـى أْن تكون الصورة معبِّرًة عن تجِربة شعورّية حقيقّية، وَيستخدم فيها الّشاعر الخياَل المقبول 
 وحدود المنطق

َّْمَيلّية:  ومثال ّل  قول َلْيلى ا
ن ٌة ُزْدٌق ُيَمْلَن ُن وما  َقْوٌم د باُط الَمْيل  َوْسَط ُبيوتع مْ   َوَأس 

 يعا سلى حدود المنطقو و دت ليلى الميوَل َوْسط البيوت بالليلم والدِّماَح الزدقاي بن وم الليلم و ّ  ود  مقبولة ال مدوج ف
 ( ما مأخذ النّقاد على المتنّبي في قوله مادًحا:23

ْسمّ ُنحواًل َأّننّ َدُ لٌ   َلْوال ُمماَطَبتّ إ ّياَ  َلْم َتَدنّ  َكفى ب   
ّّ حدود الميال الم قولم ودأوا فّ م ثل  ّا البيت إفداًطا مادً ا سلى الحقيقةو   ت اوز المتنب
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 في قول الّشاعر: ( وّضح الصورة الفنية27
ْن  اد ٍم َلْم ُيْ َقل    والّ ادُم الَمْ قوُل َأْحَسُن حالةً        َيوَم الَوغى م 
اًل فّ ساحة الم دكةو       شّبَه الّشي  من ناحية اللون بالس ْيف الّّ ُي َقل فيكوُن أبيض اللون قاطً ا فاس 

 غة إلى نْفس المتلقي، اذكرها مع التمثيل.( دعا النُّّقاد في إلى استخدام أدوات ُتقرِّب المبال25
ْدفاَن داَحت ه استحسنوا أن يستمدم الّشاسد ألفاًظام مثل: " لوم أو َيكادم وما َ دى َم داُ ما "و ُكه س    مثال قول الّشاسد مادًحا:َيكاُد ُيْمس 

 ُدْكُن الَحطيم  إّا ما  اَي َيْست لمُ 
 لكذب الذي يّتفق مع مضمون كّل من البيتين اآلتيين:ما المبدأ النقدّي في موضوع الّصدق وا (22
 قال َحّساُن بن ثابت: -أ     

ن  َأْحَسَن َبيٍت َأنَت قائ ُلهُ           َبيٌت ُيقةةةةةةةةةةةةاُل إّا َأْنَشْدَتُه: َ َدقا  وا 
 أعذب الّشعر أصدقه       

      - :  قال الُبْحُتدُّّ
ق ُكمْ َكل ْفُتمةةةةةةةةونا حُ           ُبهْ   دوَد َمْنط  ْدق ه  َكّ   والّش د َيْكفّ َسن   
 أعذب الّشعر أكذبه        
 ( وّضح مفهوم المذهب األدبيّ 24
ْبغة غالبة ُتميِّ        م ي نة من الّزمانو ز ّل  الّنتاج من غيد  فّ فتد  و  ملًة من الم ائص الفنّية التّ َت ُبغ ن تاً ا أدبياا ما ب  
 أشهر المذاهب األدبّية.( اذكر 28
و      م والّدمزّّ ّّ م والواق  ّّ م والدومانس ّّ  الكالسيك

 في األدب العربّي )مدرسة اإِلحياء والّنهضة(. ( وّضح المقصود بالمذهب الكالسيكيّ 21
 سلى َنْعج الّش داي فّ س ود  الحدكة الّش دّية ال دبّية اّلتّ ظعدت فّ أوائل ال  د الحدي م والتزَم فيعا سدد من الّش داي الن ْظم    

و      ّّ م وال باس ّّ م واّمو ّّ م وا سالم ّّ : ال ا ل ّّ  ازد اد الّش د ال دب
 ( من هو رائد مدرسة اإِلحياء والّنهضة؟30
و     ّّ  الّشاسد الم  دّّ محمود سامّ البادود

 ( اذكر أتباع الشاعر محمود سامي البارودّي.39
 ظ إبدا يم وسلّ ال ادمومن م د: أحمد شوقّم وحاف -    
    -  ّّ ّّ ومحمد معدّ ال وا دّّ من ال داق:سبد المحسن الكاظم ّّ وم دوف الدُّ اف   وو ميل  دقّ الز  او
ّّ من ا -      وّددن: وسبد الُمن م الّدفاس
د ْكلّ من سودية: -      وميد الدين الزِّ
 .في )الِمّية البارودّي(زة البار معالم المذهب الكالسيكي وِسماُته الفنّية  وّضح( 32
ْن َأْسماَي َدْسَم الَمنةةةةةةاز ل    ِّّ م  ْع َبَياًنا ل سةةةةةةةةةةةةةةةةةةائ ل    َأال َح َّ َلْم َتْد    وا  ْن   
وام ُس والتةةةةةةةةةةةةةةةَقتْ   ةةةةةةةةةةيُ  اْلُغيوم  الَحواف ل    َمالٌي َتَ ف ُتعا الد   َسَلْيَعا َأَ اض 

  وويطل  إليه إلقاي الّتحّية سلى دياد محبوبتهم سد امتاد مقدِّمًة َطَللّية ُيماط   فيعا َدفيقه فّ الس فدالّشاو 1
ّّكديات  التّ أسادْتعا وتسّببْت فّ َبْ   أشواقه وبكائهو 2 ُف أَثد  ّ  اّطالل فّ نفسه وال  وَي  
 وةمن موضوع إلى آمد ب يًدا سن الوحد  الموضوسيّ ينتقل الشاسد و 3

 و و الفمد بقومهو و ثّم ينتقل الّشاسد إلى الموضوع الدئيس4     
 الواحد و َتلتزم القافيةالق يد  و 5    
 مستمّدً  من الم انّ والموضوسات القديمةووالم انّ  زلة و اّلفاظ 6    
    7 ّّ ّّ الماد  وو يست مل الّ ود  الّش دّية المملوفة لدى القدماي ّات الطابع الحّس
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 ( وّضح خصائص المذهب الكالسيكّي في األدب العربّي )مدرسة اإِلحياء والّنهضة(.33
 وُيحاكّ القدماي فّ بناي الق يد  ال دبّية من حي  ت دُّد الموضوسات -1    
 يلتزم القافية الواحد  ) وحد  القافية (و -2    
  وف احة الّتداكي  واّسالي  الّلغوّية يحافظ سلى سالمة اّلفاظم و زالتعام وفمامتعام ويحدص سلى -3    
 ويبت د سن الميال ال امح باستمدام ال ود  الّش دّية الّحسّية والمادّيةم فيوازن بّل  بين ال قل وال اطفة -4    

 ( استحدث أتباع المذهب الكالسيكّي أغراضًا وموضوعات شعرّية جديدة. عّلل ذلك.37
 اس  س د م وما است د  فيه من ظدوف وأحدا م ومن َثّم موضوسات  ديد   ت بِّد سن تل  الظدوف استحدثوا أغداضًا  ديد  بما ين    
 واّحدا و    
 ( ما هي األغراض والموضوعات الشعرّية التي استحدثها أتباع المذهب الكالسيكّي ؟35
و      ّّ م والّش د المسدح ّّ م والّش د اال تماس ّّ  الّش د الوطن
 بعصر النهضة العربية.( وّضح المقصود 32
 وبداية القدن  19أوامد القدن متدت إلىوا 18يطلق  ّا الم طلح سلى الفتد  التّ بدأت بحملة نابليون سلى م د فّ أوامد القدن     
 وم وما دافقعا من اّت ال بين الشدق والغد  أّدى إلى ادتقاي اآلدا  ال دبّية ب د تد ود أحوالعا فّ ال  د ال ثمانّ 21    
 وّضح المقصود بالمذهب الرومانسّي في األدب العربّي الحديث.( 34
ّّ ُأطل ق سلى الّش داي اّلّ      نان لل اطفة والميالم و ّبوا ين ناَدْوا بضدود  الّتحّدد من قواسد وأ ول مّ   أدب  الكالسيكّيةم فَمطَلقوا ال  
 هم ووّظفوا الطبي ة للّت بيد سن تل  المشاسد وَنْقلعا إلى اآلمدينوا تمامعم سلى الحدي  سن مشاسد ا نسان الَفْدد و موم     

 نجد في المذهب الّرومانسّي عّدة مدارس واّتجاهات، ما وجه الشبه وما وجه االختالف بينها؟( 38
 فّ اال تمامات والمضامين واّسالي و وتختلفالّتحّدد من القواسدم  َيجَمعها     
 ( ظهرت أوائل القرن العشرين، اذكرها.ش دّيةّي عّدة جماعات أدبّية) يضّم المذهب الّرومانس( 31
و  جماعة الّديوان -     م وسبد الّدحمن شكّد ّّ بدا يم سبد القادد المازن       التّ شك لعا: سّباس محمود ال ّقادم وا 
يلّيا أبو ماضّم وَنسي  َسديضةشعراء الَمهَجر -      و م ومنعم: ُ بدان مليل ُ بدانم وا 
بدا يم نا ّووجماعة أبوّلو -      م ومن ش دائعا: أحمد زكّ أبو شادّم وا 

 .هب الّرومانسّي في األدب العربيّ ( اذكر خصائص المذ70
 مباَشدً م  دّّ يبت ُد سن الّتقاليد المودوثة فّ ب نية الق يد  ال دبّية  لّا َ َ َد الّدومانسّيون المقدِّمة الط َللّية ودملوا فّ موضوسعم الشّ  -1

 والتَزموا الَوحد  الموضوسّيةو    
 ديعم يدفُض القواسد واّ ولم فقد دسا أْتباع الّدومانسية مثاًل إلى الّتحّدد من قيود القافية  ّّنعا َتُحّد من إبداع الّشاسدم فن ُد ل -2

 َت دًُّدا فّ القافية فّ الق يد  الواحد و    
نان لل اطفة والمي -3 لُق ال    ّل  بم اٍن ساطفّية وألفاظ سعلة ب يد  سن الم فقد وظ َف الَدومانسيون الّطبي ة واندم وا فيعام وسبِّدوا ُيط 

 سن الغدي و    
ّّ َينب ض بالحيا و -4 َود الّش دّية من الطبي ة اّلتّ نظد إليعا الدومانسّيون سلى أّنعا كائن ح  َيستمدُّ ال ُّ
 أبي ماضي في قوله:مفهوم الّشعر لدى إيلّيا وّضح  (79
 أن يكون الّش د ألفاظًا  زلة   بة أو حد ًا سلى الوزن فقطم فالّش د سند  مشاسد  ّياشة وأحاسيس وسواطف الشاسد يدفض      

 بالفدد اللّْين  فّياضة ي ّبد سنعا باستمدام اّلفاظ والم انّ ال اطفّية السعلة واّوزانم و ّا يتّفق تمامًا مع ا سداف ال اطفّ واال تمام     
و      ّّ  ي دف بعما الّش د الدومانس
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 ( واِزن بين الكالسيكّية والّرومانسّية من حيث: بناء القصيدة، والعاطفة، والّصورة الّشعرّية، ولغة الّشعر.72
 

 الرومانسية الكالسيكّية 
تلتةةةةزم البنةةةةاي التقليةةةةدّ للق ةةةةيد م إّ تبةةةةدأ بمقدمةةةةة  بناي الق يد 

د الموضةوسات فةّ الق ةيد م وتلتةزم طلليةم وتت دّ 
 وحد  القافيةو

تبت ةةةةةد سةةةةةن المقةةةةةدمات الطللّيةةةةةةم وتبةةةةةدأ بموضةةةةةوع الق ةةةةةيد  
مباشد م وتّتسم الق يد  بالوحد  الموضوسّيةم وال تلتزم بوحد  

 القافيةو 
ّّ  ال اطفة تحةةتكم إلةةى ال قةةل وتبت ةةد سةةن ا سةةداف ال ةةاطف

 والميال ال امحو
 يالم وتعتّم بالفدد ومشاسد وتطلق ال نان لل اطفة والم

ت تمةةةةةد سلةةةةةى ال ةةةةةود الحسةةةةةّية المادّيةةةةةة المملوفةةةةةة  ال ود  الّش دّية
 والّشائ ةو

تسةةةتمّد ال ةةةود الّشةةة دّية مةةةن الطبي ةةةة للت بيةةةد سةةةن اّفكةةةاد 
والمشاسد وال واطفم فقد دأت فّ الطبي ةة كائنةًا حّيةًا ينةبض 

 بالحيا و
ةم وتحةةةدص سلةةةى تسةةةتمدم اّلفةةةاظ ال زلةةةة الفممةةة لغة الّش د

 ف احة التداكي  اللغوّية وقّوتعاو 
تسةةةةةتمدم اّلفةةةةةاظ ال اطفّيةةةةةة السةةةةةعلةم وتميةةةةةل إلةةةةةى التداكيةةةةة  

 واّسالي  الدقيقة ال ّبةو
 

ح المقصود بالمذهب الواقعّي في األدب العربّي الحديث.73  ( وضِّ
 لّيةو و المّ   الّّ ُي نى بو ف الحيا  اليومّية كما  ّ من غيد أّية مثا     

 ( وّضح موقف الواقعيين من الرومانسيين.77
 أمّ الواق ّيون سلى الدومانسّيين مبالغَتعم فّ الميالو -    
 سن مشكالتعم و مومعم اليومّيةو ودأوا أّنعم ابت دوا سن حيا  الّناس الواق ّية والحدي    -    

 ( علِّل ظهوَر المذهب الواقعّي في األدب العربّي.75
ّّ بمشكالته اال تماسّية وقضايا  الّسياسّيةم فمبدَز اّدباُي سيوَ  الم تمعم و و دوا مظا د الحدمان والبؤس لت وي        د الواقع ال دب

 َق َد ا  الحو      
 ( اذكر خمسة أعمال أدبّية عربّية تنتمي إلى المذهب الواقعي.72
 ين و الم موسة الق  ّية "الُم ّ بون فّ اّدض": لطه حس1    
 توفيق الحكيملو دواية "يومّيات نائ  فّ اّدياف": 2    
 و الم موسة الق  ّية "َ ْمس ال نون": لن ي  محفوظ3    
 و دواية "الَحدام": ليوسف إدديس4    
    5 ّّ  و دواية "اّدض": ل بد الدحمن الّشدقاو
 ( عدِّد اّتجاهات المذهب الواقعّي مّما درسَت.74
 لنقدّيةم الواق ية االشتداكّيةالواق ّية ا      
 ( ما الفرق بين الواقعّية النقدّية والواقعّية االشتراكّية؟78
 : تتناول مشكالت الم تمع وقضايا م ولكّنعا تدكِّز بشكل كبيد سلى  وان  الّشد والفساد فّ الم تمعم وتقوم بانتقاد  الواقعّية النقدّية*    

ظعاد سيوبه وتسليط الضوي س        ليعام وتكتفّ بّل  من غيد إي اد حلولووا 
َّ بين طبقة ال مال والفالحين من  عة وطبقة الدأسماليين * الواقعّية االشتراكّية:     ّّ قائًما سلى ت ويد الّ داع الط َبق  ت  ل ال مل اّدب

 تكشف سيوبعام وتنت د للفالحين والُ ّمال وُتظع د والبد وازيين من  عة ثانيةم وت  ل الثانية م دًدا للّشدود فّ الحيا م فَتديُنعا و       
  وان  الميد وا بداع فيعمم والواق ّية االشتداكّية تقدِّم حلواًل للمشكالت التّ تتناولعاو      
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 ( اذكر خصائص المذهب الواقعّي في األدب العربّي.71
ُد الواقع ويبت ُد سن ا غداق فّ ال واطف والميالو1      و ُي وِّ
اتّيةم فَينُقد الم تمَعم ويبحُ  سن مشكالتهم ويقتد 2     ّّ  ُح ب ض و ُيدك ُز سلى القضايا اال تماسّيةم وي د ُضعا سدًضا موضوسياا ب يًدا سن ال

 الحلول المناسبةو       
 و ي تمُد ب ود  أكبَد سلى الكتابة الق  ّية والدوائّية والمسدحّيةو3    
 قعّي والمذهب الرومانسّي من ناحيَتي: األلفاظ، والمعاني.( واِزْن بين المذهب الوا50

 الّرومانسّية الواقعّية   
 استمدام اّلفاظ السعلة ال اطفّية استمدام اّلفاظ المستمد  من لغة الحيا  اليومّية األلفاظ
ت ةةويد حيةةا  النةةاس الواق ّيةةة والحةةدي  سةةن مشةةكالتعم  المعاني

 لغة فّ الميالوو مومعم اليومّية من غيد المبا
اسةةةةةتمدام الم ةةةةةانّ غيةةةةةد المملوفةةةةةة التةةةةةّ تشةةةةةّع بال اطفّيةةةةةة 

 والميال واال تمام بمشاسد ا نسان الفدد و مومهو
 

 ( ِلَم كانت القّصة والّرواية والمسرحّية أكثَر الفنون األدبّية تمثياًل للمذهب الواقعّي، في رأيَك؟59
ّّ سلى        ن الميالوت ويد واقع الناس وحياتعم اليومّية ومشكالتعم ب يدًا س ّنعا اّقدد من مالل بنائعا الفن
لؤ ا اّمُل  قّصة " ما المذهب األدبي الذي تمثله( 52  (؟أمين فادس َمْلَحس": للقاّص األردني )نظدٌ  م 

  (الواق ية االشتداكية)     
ح المقصود بالمذهب الّرمزّي في األدب العربّي الحديث.53  ( وضِّ
نة فّ َنْفس اّدي و      ّّ ي تمد ا يحاي فّ الّت بيد سن الم انّ الكام   الّدمزّيُة مّ ٌ  أدب
 ( علِّْل َكثرَة استخدام الرمز واإليحاء لدى أتباع المذهب الّرمزّي.57
 تعاويدون أّن الّت بيد سن اّشياي َحَسَ  تمثيد ا فّ نفوسنا أدقُّ من محاولة الّت بيد سنعا فّ ّاعم ّنّ      
 ( كيف ُتْسِهُم الّرمزيُة في االرتقاء بمستوى النّص األدبّي؟ أو وّضح أهمّية الرمزية في األدب.55
لًة بمفكاٍد ودالالت أكثَد سمًقام ومن َثّمم الّنعوض بالمستوى ال      م وَتكوُن محم  ّّ ّّ من مالل إي اد لغٍة  ديدٍ  تت اوز م نا ا الم  م   مال

 فاسلّيتهم وَ ْ له أكثَد تشويًقا وأقدَ  إلى َنْفس المتلّقّوللّنصم وزياد       
 ( اذكر أداة فنّية تساعد على تكثيف اإليحاءات لدى الرمزيين.52
 ال ناية الماّ ُة بإيقاع الّش د وموسيقا و     
 اذكر أربعة من شعراء شعر الت فعيلة وظفوا المذهب الرمزي.( 54
 سبد الّ بودم ومحمود ددويشم وأدونيسو بدد شاكد الس ّيا م و الح      

 ( اقرأ الَمقطَع الّشعرّي اآلتي للّشاعر بدر شاكر الس ّياب من قصيدته "َرَحَل الن هار"، ثّم أجب عّما يليه:58
 َدَحَل الن عادْ       
ُّباَلُتُه سلى ُأُفٍق َتَوّ َج دوَن نادْ          ا إ ّنُه اْنَطَفَمْت 
َن الّسفادْ وَ لْست  َتنتَ        باَد م  ْند  ديَن َسْودَ  س   ظ 
 والَبْحُد َي ُدَخ م ن َودائ    بالَ وا ف  والدُّسودْ       

 أ. ما مناسبة أو موضوع القصيدة؟
ًبا امدأً  حين اشتد  سليه المدض فّ أحد مستشفيات الكويت     .َنَظَمعا ُمماط 

 ب. ما المذهب األدبّي الذي يمثله المقطع السابق؟
و      المّ   الدمزّّ
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 .( اذكر خصائص المذهب الّرمزّي في األدب العربيّ 51
 الّلغة ال ادّية ال تستطيُع الّت بيَد ب ُ ْمٍق سّما فّ الن ْفس من أفكاد  ألنّ و َيستمدُم الّت بيدات الّدمزّية ا يحائّية أداً  فاسلة للّت بيد  1    

 ومشاسدو        
 لّش دّية المنبث قة من امتياد اّوزان واّلفاظ الماّ ةوبالموسيقا ا ي تنّ و2    
 كيب التي تحتها خّط في ما يأتي:بيِّن ما توحي به األلفاظ والترا (20
 على البشرّية: -ص –قال حيدر محمود على الهاشمّييَن، ودورِهم عبَر التاريخ، وفْضِل سيِّدنا محم ٍد  -أ    

مّيوَن:   اش 
 فينا الش ْمَس َأْيَقظوا 

ْن َبْ د  ُطول  ُدقاد   فاْسَتفاَقتْ   وو م 
 : العدايةم ال ّز الّشمس* 
 : تمّل ت من الّضالل الّّ ساشت فيه فتد  طويلة قبل ظعود ا سالموفاْسَتفاَقْت ِمْن َبْعِد ُطوِل ُرقادِ * 

 

: -ب  قالت فدوى طوقان في نضال الش عب الِفَلسطيني 
َّشباحَ حّتى َنطُدَد   ا

دباو   الظُّْلمةْ و  نَ الغ 
 : المحتلون ال عاينةم الدس األشباح* 

 المحتلون ال عاينةم الشؤم والمدا * الغربان: 
 المحتلون ال عاينةم الظلم والقعد* الظلمة: 

 ( واِزْن بين معنى " البحر" في قول الّسّياب وهو في الُغْربة:29
داقْ  الَبْحُد َأْوَسُع ما َيكوُن وَأْنَت َأْبَ ُد ما َتكونْ       والَبْحُد دوَنَ  يا س 

 ومعنى " البحر" في قول خليل ُمْطران:    
ّد     داَ  َمواط  ه  الَعو اي   شاٍ  إلى الَبْحد  اْضط   َفُي يُبنّ ب د ياح 
 عد من ( مظ ) مطران( إيحاي بال وائق والّ  ا  التّ تحول بينه وبين سودته إلى وطنهو بينما البحد لدى  السّيابالبحد لدى )     
 مظا د الطبي ة يشادكه ألمه وحزنهو    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 27 

 األولالفصل  – األبيات المقّرر حفظها -أدبية قضايا 
 

 في األندلس شعر وصف الطبيعة
ُّّ َنْ ماُي        َوال ُيفاد ُق فيعا الَقْلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفةةةةةةةةةةةةةةّ َأْدض  َأْنَدُلٍس َتْلتَةةةةةةةة  ةةةةةةةةَ  َسد ايُ ةةةةةةةةةة
َّْب  ّ  َ ْن    اَد ُدْؤَيُتعا    ةةةةةةةةةةةةةةةةةةَوَكْيةةةةةةةةةةةةةةةةةَف ال ُيْبع ُج ا  ايُ ةةَوكّل َدْوٍض ب عا فّ الَوْش
ْسةةةةةةةة ٌة َوالم   ةةةةةةايُ ةةةةةةةةَضُتعا َوالدُّدُّ َحْ بةةةةةةةةةُ  ُتْدَبُتعا       َوالَمزُّ َدوْ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَأْنعاُد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ف ض 

يَن َبَدْت     َفد يةةةةةةةةةةةةةةدً  وَتَول ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى َمْيَز ا المةةةةةةةةةةايُ      َقْد ُميِّزْت من   عات  اّْدض  ح 
ةةةةةْن َطةةةةةةة  والط ْيُد َيْشُدو ول ألْغ ان  إْ ةةةةةةةةغايُ        ةةةَدٍ  ةةل ّاَ  َيْبُسُم فيعا الز ْ ةةةةةةةةةةةةةُد م 

 صدى الغزو الصليبّي في الّشعر
ماًي ب الدُّمةة ن ا َسْدَ ٌة ل ْلَمةةةةةةةةةةةةْ َفَلْم َيب    ةوع  الس وا م  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَمَزْ نا د  م  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَق م   ةداح 

الح  الَمْدي  َدْمٌع ُيفي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُضهُ َوَشدُّ  واد م      س  ا الَحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْدُ  ُشب ْت ناُد ا ب ال   َّ  إ
ْلَي ُ فون ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعا  َأْيَقَظْت كّل نائ م   سلى َ فَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواتٍ     َوَكْيَف َتناُم الَ ْيُن م 
ْسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالم  إ ن  َوداَيُكمْ  َُّّدى ب اْلَمنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَوقائ َع ُيلْ     َفإ يًعا َبن ّ اْ   ْقَن ال م  ةةةح   ةةةةةةةةةاس 

َّْحةةةةةةةةةةةةةةةةة ْ ل نَوتُ         ب َمْسد  ا الب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالدُ  الُقْدس   سلى لَتب     والتُّدحات   ةةةةةةةةةزان  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب ا

 في األندلس شعر رثاء المدن والممالك
َن  الب لةةةةة     دا يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا داُد        َوَمحا َمحاس   ةةى َوالن ةادُ ةةةساَثْت ب ساَحت    ال  
ّا َتَدد َد فة      ةٌد        َطاَل اْست ةبةةةةةةَوا   ةةاٌد فيَ  واْست ةْ باُد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةّ َ ناب َ  ناظ 
َضة      َفْت الُمطُةةةةوُ  بَمْ ل عا        َوَتَمم  َّ َّْقةدادُ ةةةةةةةةةةةةةةةَأْدٌض َتَقا  ْت بَمَدابعا ا
يَكَتَبْت َيُد الَحَدثان  فّ َسَد ات عا       اَل        ادُ ةةةةةةةةَأْنةةةت  َأْنةةةت  َوال الدِّياُد د 
ةةةةةْن َأْبنةاي  َسب ةاد  يَتْبكةةةةةةةةةّ الس ماُي بُمْزٍن دا ئةةةةةةٍح غةاد        َسلةةةى الَبعال        ةل  م 

 صدى الغزو المغولّي في الّشعر
 

 في األندلس شعر المرأة
 َمْين  َمْيَد الّناس  َمْمَثَدً               َوَمْيَد ُمْنتَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ ٍع َيْوًما ل ُدّواد  اْبَن الع شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

 إ ْن َ ز  َيْوَم الَوغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى َأْثناَي َ ْ َدت ه               دوى َأنابيَبعا م ْن  ْدف  ف ْد اد  
 ةةداد  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةام  َأيا َمْيَد الَودى َنَسًبا              ُمقاَباًل َبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْةَن آباٍي َوَأ ْ ُقْل ل إلمةةةةةةةةةةةة

ْدَت َطْب ّ َوَلْم َتْدَض الظُّالَمَة لّ              َفعاَ  َفْضُل ثَناٍي دائةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٍح غاد    َ و 
ْدَتنةةةةةةةةةةةةةّ زادّفإ ْن َأقَ  َفًة               َوا  ْن َدَحْلُت َفَقْد َزو   ْمُت َففّ ُنْ مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاَ  ساط 

 المدائح الّنبوّية
 

 في األندلس الّشعر االجتماعيّ 
ُكدْ يا َلْيَلَة ال ةةةةةةةةةةةةةيد  ُسْدت  ثان َيًة             َوساَد إ ْحسةةةةةةةة  ّْ  اُن   ال ّّ َأ
ّْ َأْقَبَل الّناُس َيْنُظدوَن إ لى  اًل َأْ َفدْ  إ     الل    النِّْضو  ناح 
َّ َبلْ   ًنا ب َقْول   ُمَ دًِّضا ل لكاّلم  ال َأْكةةةةةةةةةةةةةةةةةةَثدْ  فُقْلةةةةةةةةةةُت ال ُمْؤم 
ْوُم فّ   الل ُكمُ    ال َيكاُد َأْن َيْظَعدْ   ّا ال ّّ             َبْل َأث َد ال  
ْعَد اَن َقد  اْسَتْبَشدا              َغداَ  َبكةةةى الُمْزُن َواْسَتْ َبدا  َأدى الم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بادُ داَد إمْ غْ ْن بَ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع  سَ مْ لسائل  الد  
 داي  ال َتف ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدواوْ ديَن إلى الز  يا زائ  

 ّّ َشُدَفتْ الّدْبُع ال  ة  وَ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالفَ تاُج الم  
ه  أَ ضْ أَ   دٌ ثَ حى ل َ ْ ف  الب لةةةى فّ َدْب  
 دىمْنَت تَ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوى فَ كْ ب نا الش  َ  َيا دَ يْ إلَ 
 

 َّ  سادوا دْ ةةةةةةباُ  قَ حْ َفما ُوُقوُفَ  وا
مةةةةةةةةةةةةةةى وَ   الّداد  دي ادُ َفما ب ّاَ  الح 

 فادُ ف اُ  إقْ ب ه  الَم ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال ُم قد سَ 
 لى اآلثاد  آثادُ مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوع  سَ لدُّ ل  وَ 

ادُ الباغةةةةةل  بالدِّين  وَ ما حَ   ةةةةوَن ُف  
 
 

َّكُّد   ي ْن ت  داٍن بّّ سلم  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأم 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالث َقَليْ ن  وَ ةةةةةةةةيْ نَ وْ ُد الكَ يِّ سَ  دٌ م  حُ مُ 
 ّّ ُتْدَ ى َشفاَسُتهُ َو الَحبيُ  ال   ُ 

يٍس َفوَق ساب    َحةٍ ةةةةةةةةةَيُ دُّ َبْحَد َمم 
 ول  اأ  ُن َدُتهُ ةةةةةةةةةةةةةسوَمن َتُكْن بدَ 

 
 

 َمَزْ َت دمً ا  دى من مقلٍة ب دم  
 َسَ م   ٍ  وم نَ ن  م ن ُسدْ يْ ديقَ ن  والفَ 
 ةةْوٍل م ن اّْ ةوال  ُمْقَتَحم  ةةةةةةةةةةةةةةةلُكلِّ  َ 

َّ  نَ مّ بَموٍج م  دْ يَ  م  لْ ال  مُ ةةةةةةةةةةةطبْ ا  َتط 
ُّْسُد فّ آ  إنْ  م  ةةةةةةةةةةةةةَتْلقَةُه ا عا َت    ام 
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 ) للطلبة النظاميين( م2002جيل  –الفصل الدراسّي الثاني  –مكّثف عربي تخّصص 
  1796212141الم ّلم:  عاد أبو س مّية  

 والّصرف  النحو
 

                                                                                            الســـــؤال األّول:  
 : أ( اقرأ النّص اآلتي،  ثّم أجب عن األسئلة التي تليه

للبشد سدا الغافلينم محفوفة أوقاته بكّل  ديدم يضع ميزان ال مل للتمايز بين ساعٍ  ي تعد  الّنشاطتنّفس ال باح مانًحا        
ّّّ بميال ب يد سن الواقعم وكم حلٍم بقّ فّ معد م لم يس فه  احبه بما يدف ه إلى ّدو   حّتى يكون من النا حينم وآمد يتل

 ّ  وفهوالتحقيقم فبقّ محض ظّل ال دم فّ سدوقهم وما تدّددت أنفاسه ف
                                                                                                                                                             استخرج من النّص:                                                                                                               -1

     مستثنى. -َعِمل َعَمل فعله.            جاسم مفعول  -كلمة حدث فيها إعالل بالقلب.          ب -أ
 سدام ميزان                                   محفوفة                                     الغافلين   
 جملة تتضّمن )ما( الموصولية.     -حرف جر يفيد الّسببّية.                 هـ  -د  

      بما يدف هالالم فّ " للتمايز"                                 
    اضبط آخر كلمة ) الّنشاط ( المخطوط تحتها في الّنّص.  -2

                                                                                           الفتحة
 ( الواردة في النص؟    ساعٍ ما نوع اإلعالل في كلمة )  -3

                                                                                                         بالحّف
 ب( بّين عمل الصفة المشبهة )عميق( في جملة " تقنعني المرأُة عميًقا فكرها".    

                                                 و) فكد ا ( منّونة ومبدًا فدف ت فاسالً  ال فة المشبعة وق ت    
 ( اختر اإلجابة الّصحيحة في كّل مّما يأتي، ثم انقل رمَزها إلى دفتر اإلجابات:                                           ج

 يح آلمد كلمة ) الميد( فّ  ملة " ُحبَُّ  الميد لغيد  ُمُلٌق حميٌد"  و:الضبط ال ح -1
 والفتحة -الّسكونو             د -الّضّمةو                 ج -الكسد و               -أ    
 نوع )ال( فّ  ملة " ال ت  ْل بلوم   ديق "  و: -2

 نافية لل نسو -ساطفةو              د -ج                  نا يةو -نافيةو                 -أ    
                                                                                   الســـــــــؤال الثـانــــي :       

 َعِمَل اسُم الفاعل )القاسية( عمل الفعل في قوله تعالى: "فويل للقاسية قلوبهم من ذكر اهلل"..أ( عّلل
 ّّنه م ّدف بملو   

 وّضح اإلعالل في كلمة )األْدَنون(.        (ب 
 قبل حّفت اّلف من آمد االسم المق ود سند  م ه  مع مّكد سالمًا وفتح ما اّدَنْاوَن بدليل المفدد اّدنىم أ لعا:         

                                                  نوسه إسالل بالحّفو الواوم        
 ما المعنى الذي يفيده حرف الجر )في( في جملة " تتواجد الحكمة في شعر المتنّبي "؟      (ج 

         الظدفية المكانية الم ازيةو
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 :                                             تيناآلتي الجملتينَصّوِب الَخطأ الوارد في كّل جملة من  (د 
 و ما الّ دُق إاّل ُمُلقٍ  ُين ّ  احَبهو1    

 ) تنوين ضّم ( ملقٌ        
 و الش د  سديض ساق عاو2    

 ساُقعا        
 ( أعرْب ما تحته خّط في كّل مّما يأتي إعراًبا تامًّا:                                                ه 

 باطلو اأو أال كّل شّي ما مال 1    
 لفظ ال اللة مف ول به من و  وسالمة ن به الفتحةو        

 هوّنبو ساد الحاّج مغفوًدا 2    
 نائ  فاسل مدفوع السم المف ول وسالمة دف ه الضمة و و مضافو        

 واحد و طالبةو أنعت الطالبات الحل  سوى 3    
 مضاف إليه م دود وسالمة  ّد  الكسد و        

 الّصحيحة في كّل مّما يأتي، ثم انقل رمَزها إلى دفتر اإلجابات:                      ( اختر اإلجابةو
 و نوع االستثناي فّ  ملة )أحتدُم الّناَس إاّل ّا الو عين(  و:1   

 تام منفّو -منقطعو                 د -و         جتام مثبت -ناقصو              - أ
 واو ال ماسة نقول: و سند إسناد الف ل )لقّ( إلى2   

 لقيواو -و                        دلُقوا -لَقوواو           ج -لَقواو               - أ
 

                                                                                          الســـــــــؤال الثـالث : 
 : اّسئلة التّ تليهاقدأ النّص اآلتّم  ثّم أ   سن 

القدم  محموٌد كالمهم وما الةمدُي إال بممالقهم وكم إنسان سما  ُكد ّوٌق وأمالقم فالةُمش ُع الَملوُق  الدياضةتش ي   
 بدف ة أمالقهم وال ُأح ُّ مشا د  المناظد السيِّئة التّ تحد  اليوَم فّ مالسبنام وَمْن ُيحد  شغًبا فّ المالس  فعو سدوٌّ للفديق

م فما أ مَل أْن ُنشا َد تش يً ا نظيًفام فال  َع الكديمَة  ُت كِّدالّّ ُيش  ه وللوطن  َ   فَو اّمن فّ بلدنا الحبي م أمالقأمّ الةُمش ِّ
 وُكْن أددنياا أ ياًلم وال تحمل ضغائن ّحٍدم وسي ُل فديق  إلى مبتغا  بالتش يع المتوا ل والل   النظيفو

 :  أ( استخرج من النصِّ
  اسم فاسل َسم ل َسَمل ف له -2          م دًدا َسم ل َسَمل ف له -1  

  تش يع                                                       المشّ عم المتوا ل      
  فة مشبعة َسم لت َسَمل ف لعا -4             اسم مف ول َسم ل َسَمل ف له -3  

 الكديمة                                        محمود                     
           كلمة حد  فيعا إسالل بالقل  -4 
 َسمام ضغائنم مبتغا       

 ب( أعرب ما تحته خّط إعرابًا تاّمًا.
 الدياضَة: مف ول به للم دد من و م وسالمة ن به الفتحة الظا د و -  
 ُكدَ : مف ول به السم الفاسل من و م وسالمة ن به الفتحة الظا د و -  
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 أمالُق: فاسل لل فة الةُمشبعة مدفوعم وسالمة دف ه الضّمة الظا د و -  
 ُت كِّْد: ف ل مضادع م زومم وسالمة  زمه السكونو -  

 ذكر نوع ) ال ( في الجملتين اآلتيتين:جـ( ا
 ال تحمْل ضغائن ّحدٍ  -                         ال ُأح ُّ مشا د  المناظد السيِّئة -  

 نا ية                  نافية                                        
 د( اذكر نوع ) ما ( في الجملتين اآلتيتين:

 ُنشا َد تش يً ا نظيًفافما أ مَل أْن  -                  وما الةمدُي إال بممالقه -  
 ت  بية                   نافية                                      

 هـ( ورد في النّص أسلوب استثناء، حدِّده، ذاكًرا نوَعه.
 وما الةمدُي إال بممالقه / نوسه: ناقص) ُمفّدغ (    

  يق (؟و( ما نوع ) َمْن ( في جملة: ) وَمْن ُيحدث شغًبا في المالعب فهو عدوٌّ للفر 
  شدطّية   

 ز( وضِّح اإلعالل في كلمة) يِصُل ( الواردة في النّص.
ل (م بدليل الم دد)و ل(م حّفنا الواو من الف ل المثال الواّو سند بناي المضادع منهو      أ لعا) َيْو  
 نوع ا سالل: إسالل بالحّفو   

 

 البالغة
لم الّّ ُت َدف به ُو وُ  تحسين الكالم وتزيينهِعلم الَبديعمفهوم *            و:  و ال  
 * المحسّنات البديعّية قسمان:         

                              ال ُ ز سلى ال دد) الت ديد(و  ال ناس/ الس ع/ ددّ . لفظية: 9           
 .الطباق/ المقابلة/ التودية. معنوية: 2           

 الِجناس -1
 م و و نوسان: و َتواُفق اللفَظْين  فّ النُّْطقم مَع امتالفعما فّ الم نى: مفهوم الِجناس

 الحدوفم وسدد ام وتدتيبعام وَحَدكاتعاونوع أمود:  ما ات فَق فيه الّلفظان  بمدب ة: الِجناس الّتامّ  -9
ُم اْلُمْ د ُموَن َما َلب ُثوا َغْيَد  الس اَسةُ َوَيْوَم َتُقوُم )مثال:       (َساَسةٍ ُيْقس 
 و ادَ وَلْو  ال ادَ اْدَع مثال:     
 الَكتائ    ود  ُ دالَ والّ فّ  ُ دودَ   إّا الَمْيُل  اَبْت َقْسَطَل الَحْد   َ د سوامثال:     
َبةٍ مثال: كاَن      َبةٌ فَمْمواُلُه  ّا     وّا  
 ما امتلَف فيه اللفظان  فّ واحد من اّمود اّدب ة السابقةوالِجناس غير الّتاّم:  -2

 و                  امتلف اللفظان فّ نوع الحدوفَيق ينٍ  ب َنَبم َسَبمَو ْئُتَ  م ن  قال ت الى:مثال: 
و ُنسودُ ب الدّ ساٍل َتْحميه   سودُ : ُّّ قال أددنمثال:   امتلف اللفظان فّ سدد الحدوف     الَوَطن 
َم اُأ امَدًأ َأمَسَ  ما بيَن مثال:   امتلف اللفظان فّ تدتي  الحدوف   وَكف ْيه  وَأطَلَق ما بيَن  َفك ْيه  َدح 
ْبَد   اّتَ ْظُت : قال شا ٌ مثال:   امتلف اللفظان فّ الحدكات      وَد ٌ َسبْ فَنَزَلْت َمْن َسْينّ  بال  
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 :فائدة
  ل بعمام مثل: "أل" الّت ديفم والضمائدم ولكْن ُيؤَمّ الضميد يّتفق اللفظان  المت انسان  فّ الب نية اّ لّيةم وال يتمث دان بما يتّ  -1

ناس بين أكثد من لفظين  كقولعم: كنُت َأْطَمُع فّ َتْ د       يب َ  وَمطايا الَ ْعل  َتْ ّد ب َ وبالُحسبان إّا ودَد ال  
ُف  -2 ناس فّ قول إحدا ن  َت   ناس بالحدكات ا سدابيةم وُينَظد إلى الحدكات الداملة فّ ب نية الكلمة فقطم فال    ال يتمث د نوع ال  

ناٌس تاّم  ّّن االمتالف  اي فّ      الحدكات ا سدابية مّما ال َسالقة له بب نية الكلمةو  ديقَتعا: َ ديَقتّ َوْسُد َتفّ بكّل َوْسٍد َقَطَ ْتُه:   
 

 الس ْجع -2
 انتعاي ال بادتين بالحدف نفسهو مفهوم السجع:

و: مثال ََّمل  م ال ب طول  ا  .الالم"" اّميد الحدف فّ "اّمل مال مل " اّميدتان الكلمتان اتفقت    ُيناُل الن  اُح بالَ َمل 
 .الفاي"" اّميد الحدف فّ " َتَلًفا َكَلًفام " اّميدتان الكلمتان اتفقت     وَكَلًفام وال ُبْغُضَ  َتَلًفا""ال َيُكْن ُحبَُّ  : مثال
ُّددنُّ َبَلدُ  :مثال نُ  ا م وَموط  و اتفقت االْست قداد   .الداي"" اّميد الحدف فّ " االزد  اد   االْست قداد  م " اّميدتان الكلمتان االزد  اد 
 حَتَسب ما يأتي من باب الس ْجع:ال يُ  فائدة:

ُّّدام وُتساب ُق بمْغ انعا ق َمَم الث دىَتْضد ُ  بُ ّود  ا فّ  م مثال:"اّلفم والواوم والياي" فّ آمد الكلمة حروف المدّ  -9  "وال
 فالس ْ ع وقَع بحدف "الّداي"و     

ٌ مالهاء  -2  سانٌة ب مَدب عام ال ب ز يِّعا َوَثْوب عاوإنْ مثال: الطالبة   فّ آمد الكلمة إّا سبَقُه متحدِّ
 فالس ْ ع وقَع بحدف "الباي"و     

 

ْدر )الت صدير( -3  َرّد الَعُجِز على الص 
ْدر )الت صدير(* مفهوم  َّ َأَحُد اللفظين  المتماثلين  أو المتشابعين  فّ : َرّد الَعُجِز على الص   أّولعاو  آمَد ال باد  واآلَمد فّ الن ْثرأْن يمت

ّّ َموضٍع َقْبَلهو الشِّعروأّما فّ     د البيت واآلَمد فّ أ َّ َأَحُد اللفظين  فّ آم   فعو أْن يمت
            (اْلَو  ا ُ إ ن َ  َأنَت  ۚ  َلَنا م ن ل ُدنَ  َدْحَمًة  َوَ  ْ قال ت الى: )مثال: 
 والحيَلة  َتْدُ   الحيَلةُ  مثال:
 واَّثد  ُه َتَدكا فّ َنْفسّ َ ميَل وَشْ بُ  اّددن ثادُ آمثال: 
َّْدُض فاْمَتّدوا ب عا َشَ ًدا مثال: َّْدض  ما  بواةةةةةةةةةةوَأْو َ   ناَدْتُعُم ا  باةةةةةةةةةةةةَو َ ل ن داي  ا
 َضديباعا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَفَلْسنا َندى َلَ  في   اح  ةةةةةةةةةةةةةةةأْبَدْسَتعا فّ الس م َضدائ  ُ  مثال:
نُّ إ ل مثال: َّ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَأح     َوا  ّنما َشْوًقاى َبْغداَد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَأح   شائ قُ نُّ إلى إ ْلٍف ب عا ل 
ْن َشممثال:  ْن    َنْ دٍ  َسداد  يم  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَتَمت ْع م  ي ة  م   داد  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسَ فما َب َد الَ ش 
 َغدائ  ُ الّ َلَدْيه  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوَأْف  َغدي ٌ    ان  وَأْ ل ه  ةةةةةةةةةةةةةةولك ن نّ فّ ّا الز م مثال:
َّْدُض َسل ناَحت   مثال: ْن َأْدضّ    ى َأْدباب عاةةةةةةةةةةةةةةا ُع م   ؟النُّواحاَأيَن َمْن َيْسم 

 

 باقالطِّ  -7
  و الَ ْمع بين كلمتين  متضاد تين  فّ الم نىم و و نوسان: مفهوم الطِّباق:

 و و ما يقُع بين كلمتين  متضاد تين  فّ الم نىو طباق اإليجاب: -9
 .(ُدُقودٌ َوُ ْم  َأْيَقاًظا)َوَتْحَسُبُعْم  مثال:    
( َوَلوْ  َوالط يِّ ُ  اْلَمب ي ُ )ُقل ال  َيْسَتو ّ  مثال:      .َأْسَ َبَ  َكْثَدُ  اْلَمب ي  
 َما اْكَتَسَبْت( َوَسَلْيَعاَما َكَسَبْت  َلَعا ) مثال:    
 َتَد ُّ   َتْسبّ الُ قوَل َسلى ث يا    َتَ نُّعٍ ماُي َقْد َلب َسْت ث ياَ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَد ْ  مثال:    
ْنه ال  َص ةةةةةةةةةةةةْملُ وأَ  الَعوى َأْحم لَ َسلى َأّننّ داٍض ب َمْن  مثال:     ّ  م   ل ياوال  َسَل
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م أو فّ ف  لين  من  أ ٍل واحدم أحُد ما فّ  يغة طباق الس ْلب -2      ّّ   : و و ما يقُع فّ ف  لين  من أ ٍل واحدم أحُد ما ُمْثَبٌتم واآلَمد َمنف 
 الن ْعّم واآلَمد فّ  يغة اّْمدو         
 ما باناُط وَلْو ُطوِّْسُت ةةةةةةةةةالَملي بانَ  مثال:    
 (َواْمَشْون  الن اَس  َفاَل َتْمَشُوا): مثال    
 ما َنباالسُّيوُف وَحدُّ َسيف َ   َنَبت   :مثال    
 ال َيْعُ دُ َمْن  وَ َ ْدت  َسْعَد الَعوىم  َلْم َيُمنْ َسلى الن وى َمْن  ُمْنت   وَأدا   : مثال    

 

 الُمقاَبَلة -5
 أْن ُيؤتى بكلمتين  أو أكثَدم ثم ُيؤتى بما ُيقاب ُلعا سلى الّتدتي و: الُمقاَبَلة

 وَكَدد"م و"الَ ماَسة"م تُقاب الن  فّ الم نى "َ ْفو" و"الُفْدقة"م سلى الّتدتي  "             وَ ْفو  الُفْدَقة  َميٌد م ن  َكَدُد الَ ماَسة  : مثال    
غاًدا :مثال      ووَود ْسناُكُم الَيوَم ك باًدام اسَتْقَبْلناُكم َأْمس    
 وَسليَ  وا باتٍ فإ ن   لَ  ُحقوًقاَكما َأن  : مثال            وُمْمَتٍف َنعاًدام لك ن ه َيْظعُد َلياًل الُمّفاُش : مثال    
لُّ َلُعُم الط يَِّبات  ): مثال     ُم َسَلْيع ُم اْلَمَبائ  َ  َوُيح  َن الَناس  إن  : مثال        (َوُيَحدِّ  وَمفاتيَح ل لَمْيد  َمغاليَق ل لش دِّ م 

 

 فّ الطِّباق يكون الت قاُبل بين كلمة وأمدىم فّ حين يكون فّ الُمقاَبَلة بين كلمتين  أو أكثَد وكلمتين  : الفرق بين الطِّباق والُمقاَبَلة*     
 أو أكثَدو ُأْمدَيْين        

 
 الت وِرية -2

ِّّْ نم وال يكون مق وًدا: كلمٍة بم نيين  است مال  :الت وِرية  م ًنى ب يٍدم و و المق ود بداللة الّسياقوو  مم ًنى قديٍ  ُيسد ع إلى ال
 البعيدالمعنى  الدالة على المعنى القريبالكلمة  القريبالمعنى  الكلمة 
 فاَح وانتَشَدت دائحُته و دنا الضياع ضاع 1
 َ ْمد الوادّ المنساي أمو الَمْنساي  مد 2
 ةالمشقّ تحّمل  الّشعد ال بدنبات  ال بد 3
 ال طش مبدد الحديد دأ  الّ دا 4
 ونعل نفنى  سعما السعم نبلى 5
 والّسلسال ّ   حدّ  ال بد دقيق 6
 نقاط المطدإنزال  تكت  الحدوفنقط  ينّقط 7
 تحمل الدوائح الطيبةالتّ  أحادي  العوىحفظت  المتمّيز  الّكّية 8

 

 : قد تحتّو ب ض ال مل سلى أكثد من محّسن بدي ّوملحوظة
حائ ف  مثال:  فائ ح  ال ُسوُد ال    طباق إي ا  و ناس غيد تامو  ب يُض ال  
 فاتو: ال تنس حفظ الت ديتنبيه

 
 
 
 
 
 
 



 

 33 

 قضايا أدبّية
 الثانيالفصل  – األبيات المقّرر حفظها -أدبية قضايا 

 

 االتجاه الكالسيكيّ 
 كةاَد الُم ّلُم أْن َيكةةةةةةةةةةةةةةةةةوَن َدسوال   ةال  ةةةةةةقُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْم للُم ّلم  َوفِّةه  الَتْب ي 
 ةةةةةّ وُينشُئ َأْنفُةًسا وُسقوالةةةةةَيْبنةةةةةةةةةةةةةةة  َأَسل مَت أْشدَف أو أ ل  م ن الّّ   
 َو الّّ َيْبنّ الّنفوَس ُسةةةةةةةةدوال َو الةّّ َيْبنةةةةةةةّ الّطبةاَع قَةويمًة     و ْ فعْ  
ّا الُم ّلُم لةةةةةةْم َيكةْن َسْداًل َمشى     دوُح الَ دالة  فّ الّشبا   َضةئيال   وا 
ّا ُأ يةَ  الَقوُم فةةةةةّ أْمالق ةعْم      ةةةةةةْم سليعةم َمْمتمًا وَسةويالةةةةفمقةةة ةةةةةةةةةةةةةةة  وا 
 

 شعر الثورة العربّية الكبرى
 

 االتجاه الرومانسيّ 
داف              ّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَفَمفيقّ يا م 
 ا ّ        ةةةةةةةةةةةةةةةةةواْتَب ينّ يا شي

        وادّ ثُغايً ةةةةةةةةةةةةةةةةواْمَلئ ّ ال
 واْسَم ّ َ ْمَس الس َواقّ   

       وادّ  ُيَغّشْية    ةةةةواْنُظّد ال

 شعر المقاومة
 

 

 الوحدة األولى: الّشعر في العصر الحديث
 ) الثورات ( ظهرت نتيجة لالستعمار. ر الوطنيةحركات التحرّ  ( اذكر اثنتين من9
 وبّية الكبدىوالثود  ال د  و2و   ثود  أحمد سدابّ فّ م د و1   
 .ديث نشاًطا ملحوًظاحالوطن العربّي في بداية العصر الفي شهدت الحركة الثقافّية ( عّلل. 2
 ووزياد  حدكة التد مة و2و                               االنفتاح سلى الحضاد  الغدبّيةو 1    
دسال الب ثات ال لميّ  و3     وظعود ال حافة  و4و   ةوالتمثد باآلدا  ال المي مة إلى أودوباوا 
 .أبرز القضايا في حركة الّشعر العربّي الحديث ( اذكر3 

 و من ات ا ات الّش د فّ ال  د الحدي : 1
   -  ّّ ّّ ممثاًل بدوافد :  ماسة الديوانم  ماسة أبولوم والّش د المع دّّ  -    االت ا  الكالسيك  و واالت ا  الدومانس
 و وش د المقاومةو4   و وش د التف يلةو3  دىوو وش د الثود  ال دبّية الكب2
 

 أواًل: اتجاهات الّشعر في العصر الحديث
    

 )مددسة ا حياي والنعضة( االتجاه الكالسيكيّ 
 .)مدرسة اإلحياء والنهضة(( وّضح المقصود باالتجاه الكالسيكيّ 9

ّّ فّ س ود ازد اد م   ا النظم سلى الحدكة الّش دية التّ ظعدت فّ أوائل ال  د الحدي م إّ التزم ش داؤ       نعج الّش د ال دب
 بالمحافظة سلى بنية الق يد  ال دبّية واتماّ ا مثاًل ُيحتّى فّ أوزانعا وقوافيعام ومتانة أسلوبعام و زالة ألفاظعام و مال بيانعاو     
 : ، اذكرهماجيالنالكالسيكي التجاه ايمثل ( 2
 حمود سامّ البادودّم وأحمد شوقّم وحافظ إبدا يمو ومن ش دائه: م مالجيل األولو 1   
م وسمد أبو ديشةو  موالجيل الثانيو 2    ّّ ال وا دّّ  ومن ش دائه: م دوف الد افّم وُمَحم د َمعد

 ا ْ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوَ ُلّمّ يا شي       
 د  و دا   الّطيةةةةةةةةةبيَن أسْ        
 اًحا وُحبود  د ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَوم         
ْطَد الّز ود           واْنُشقّ س 
 َتنيد  ةةةةةه  الّضباُ  الُمسْ        

 ؟ا   َتغصُّ بالُوّداد  ةةةةةةةدي ا الدِّح
َّْن اد   َّغواد  وا َن ا  َنَفَدْت م 
َّْغم َن ا  اد  ةوالب يُض ُمْتَل ٌة م 

َّْ داد  ةةةةةةةةةةةةةةةباأ م والّتادي م وا  خ 
ٍد بق ياد  ةةةةةةةةةةل لم  وت  َغيَد ُمَسم 

ف ُة الزُّ ّ  َمُم الُغَزا   َوس   اد  ةةةةةةةةةةةةةةةة  
 

الل  الوادّ  لمن  المضادُ  فّ ظ 
 َ  أّمُة َيْ ُدٍ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاُأ أكبُد تل
َّسن ُة ُشد عٌ داح  ةةةةةةةةةةةةةةةةطوت  الم  َل وا

ْشَيَة واث   م م  َّ  قٍ ةةةوَمَشْت َتُد ُّ الَبْغ
 الُمُعمْ ةةةةةةةةةةةةةةةَسَدٌ  َتَطو َع َكْعُلُعْم وغُ 

 

 وداَي سمائه مطٌف و  ةقُ   ّائةةف  والمناياةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبليةةةةٍل للق
 ود  أفقُ ةةةةةةةةةةةةةسلى  نباته  واس  إّا س ف الحديد احمد  أفقٌ  
 قُّ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوح نودٌ  أن هُ  وَت لمُ   ساةةةةةةةةةَفدنْ  دفهُ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت  الثُّواد   دمُ  
 ليبقوا عمُ ةةةةةةةةةةةةقوم   دونَ  وزالوا    لَتحيا يُتعاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف ت ماتَ  بالدٌ  
 ُيَدقُّ  د  ةٍ ةةةةةةةةةةةةةةةةةمض يةةةدٍ  ب كلِّ   با ٌ  ةةةداي  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالحم وللحديةّةة   
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 ؟رائد االتجاه الكالسيكيّ ( َمن هو 3
 محمود سامّ البادودّ    
 مع التمثيل.والنهضة اء مدرسة اإلحي لدىمظاهر إحياء الّشعر العربّي القديم  بّين( 7
ّّ او مال م انيعام والتز  ممن حي : قو  أسلوبعااحتذاء نهج الّشعراء القدامى في بناء القصيدة  -1    ّْ   م سمود الّش د ال دب   أ

و           وحد  الوزن والقافية والدّو
 فّ منفا  فّ  زيد  سيالن:محمود سامّ البادودّ فّ دثاي زو تهم سندما  اي  نبم وفاتعا و و يقول : مثال    
ّ  ز ناد            ةةدت  أي ة ش لةٍ  بفؤادّةةةةةةةةةةةةةةوأطةةةةةةةةةةةةةة   َأيَد المُنون  قَدحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت  أ
ََّسةةةةةى    ةةةَأْمَسيْ      َّّو ا ْبَدً  ل  داد   ةةةةةّ َيْوم  ةةةةةةةةةةةةةةف ةةةةةةةة    ُت َبْ َد   س   ُكلِّ ُم يَبٍة َوح 
 و إحياء حقيقًيا لعيون الّشعر العربّي القديم عدّ انتشار شعر المعارضات الذي يُ  -2   
 ًدا ألم الغدبة والمنفى:فّ ق يد  م وّ أحمد شوقّ يقول : مثال    

م َأشةباٌ  َسوادينةا     َنْشة ى ل ةواديَ م َأم َنْمسى لوادين   ايةةا نةائح الطْلةةةةةةح 
 ة ابن زيدون التّ مطل عا:وقد سادض بعا نونيّ     

 َأْضحى الّتنائّ َبدياًل سْن َتدانينا     َوناَ  َسةةةةةْن طي   ُلْقيانا ت افينا 
ّّ  :مثال      :قول البادود

ّ  ب ّّ سَ   َلم  يا دائ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةَد الَبدق  َيّمْم داَدَ  الَ َلم      َواْحُد الَغماَم إ لةةةى َح
 :- لى اأ سليه وسلم -ة البو يّد المشعود  فّ مدح النبّميميّ  وقد سادض فيعا    

ةْن ُمْقَلٍة  ب َدم     َّكُّد   يداٍن ب ّّ َسَلم      َمَزْ َت َدْم ًا َ دى م  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْن ت  أم 
  .راض شعريةالتفاعل مع األحداث السياسّية واالجتماعّية؛ ما أدى إلى ظهور أغ -3   
 يقول شوقّ مادًحا الم ّلم داسًيا إلى احتدامه وتقديد م وُمشيًدا بدود  فّ بناي الحضاد م وغدس قيم الفضيلة وت ليم الناشئةم : مثال    
 وتبدو النزسة المطابية سند الحدي  سن قيمة الم لم ومكانته:    

 كةاَد الُم ّلُم أْن َيكةةةةةةةةةةةةةةةةةوَن َدسوال    يةال  ةةةةفِّةه  الَتْب قُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْم للُم ّلم  وَ     
 َيْبنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةّ وُينشُئ َأْنفُةًسا وُسقوال   َأَسل مَت أْشدَف أو أ ل  م ن الّّ      
  .تطويع الّشعر العربّي لفن المسرح على يد أحمد شوقي -7   
 : ّحمد شوقّ ون ليلىمسدحية م نمثال:     

 )قيس مماطًبا ليلى(                     
َج الش وق  فاسَتَ دَ     َأْنت  َأ ْ ت  فّ الَحشى              الس 

 .عمود الّشعر العربيّ ( وّضح المقصود ب5
 و مال بيانعاوالمحافظة سلى بنية الق يد  ال دبّية فّ أوزانعا وقوافيعام ومتانة أسلوبعام و زالة ألفاظعام    
 ( وّضح المقصود بالمعارضات.2

ّّ  فوحد  قائلو ا سلى نمط ق ائد سابقة مشعود م تشتد  م عا فّ الوزن والقافية وموضوسعا ال ام ق ائد نس عا       ووحدكته الدو
 ، بَم تعّلل ذلك؟المعارضات الّشعرية في العصر الحديث إمامشوقي أحمد يعّد ( 4

 و ة البو يدّّ م و مزيّ ة الح دّّ ة ابن زيدونم وداليّ م ونونيّ ة البحتدّّ امم وسينيّ بّ تمّ ة أسادض بائيّ  ّّنه    
 .التفاعل مع األحداث السياسّية واالجتماعّية( اذكر األغراض الشعرّية الجديدة التي ظهرت نتيجة 8

 والدسو  إلى الت ليم ومواكبة النعضة الحديثةو -و     الّش د الوطنّأو     
 ، اذكر ثالثًا منها.الذي نظم كثيًرا من المسرحّيات الّشعرية أحمد شوقيطويع الّشعر العربّي لفن المسرح على يد ت( تّم 1

 سنتد و  -ج      وم نون ليلى -     وم دع كليوباتدا -أ     
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 ؟الملحميّ  ُطّوع الّشعر العربّي للقصص التاريخيّ ( من هو الذي 90
 أحمد محدمو     
 لفن المسرح؟ ُطّوع الّشعر العربيّ ي ( من هو الذ99

 وأحمد شوقّ     
 و( وّضح المقصود باإللياذة اإلسالمّية92

  لى  - الّدسول  فيعا سن سيد  تحدّ م ثالثة آالف بيتنحو بلغت  مأحمد محدم عاكتبملحمة من الّش د الق  ّ التاديمّ      
ّّ ملتزًما الم منّ والدته حتى وفاته -اأ سليه وسلم       وفّ سدض اّحدا  تسلسل الزمن
 .الخصائص الفنية لالتجاه الكالسيكيّ ( اذكر 93
م وقو  الم انّ وامتياد اّلفاظ من ي اّد الّش داي القدامى فّ تقاليد الق يد  ال دبّية من حي :  -1     ّّ  وحد  الوزن والقافية والدو

 الم  م الّش ّد القديمو        
ّّ  ملّش دية وموضوساتهد فّ أغداضه اي دّ  -2     ّّ   فظعد الّش د الوطن و والق   ّّ  والمسدح
 كةاَد الُم ّلُم أْن َيكةةةوَن َدسوال   قُةةةْم للُم ّلم  َوفِّةه  الَتْب يةال  م كما فّ قول شوقّ: تغل  سلى أش اد  النبد  المطابية -3    

 

 االتجاه الرومانسيّ 
    و د د المعم وش ماسة الديوانم و ماسة أبولو 

 ؟االتجاه الرومانسّي في األدب العربّي الحديث( ما السببان اللذان ساهما في ظهور 9
ّّ ال تماسّية و السياسّية واالتطودات و ال1     واالنفتاح سلى اآلدا  الغدبّية و2و   ثقافية فّ ال الم ال دب
 ؟االتجاه الرومانسّي في الّشعر العربّي الحديث( َمن يمّثل 2
 و د المع دم وشالديوانم و ماسة أبولو ماسة     
  جماعة الديوان -أ
 ( عّرف بجماعة الديوان.9

ّّ الحدي  ظعدت فّ الن ف اّول من القدن ال شدين      إثد  الت فكدية قامت بين   ّ حدكة ت ديدية فّ الّش د ال دب
ّّ سبّ أسالمعا:      بدا يم سبد القادد المازن   وحمن شكّدم وسبد الد اس محمود ال قادم وا 
 ( عّلل. تسمية جماعة الديوان بهذا االسم.2
 مبادئ  ماستعم اّدبّيةم وُدؤا م النقدية فّ الّش دو ويحّواد والمازنّ أّلفه ال قّ  الّّنسبة إلى كتا )الديوان فّ اّد  والنقد(م     
 ن بعض الموّثرات الثقافّية في شعر جماعة الديوان.بيّ ( 3

 دبية ا ن ليزيةم وال سّيما دّواد ا الّين تمثدوا باّدباي ا ن ليز الدومانسيين مثل) شيلّ ( و)  ازلت (وتمثدت بالثقافة اّ    
 ( عرف بـ ) شيلي ( و ) هازلت (.7
 : شاسد إن ليّز دومانسّم من أسماله: حدي  المائد وهازلت: شاسد إن ليّز دومانسّم من أسماله: انت اد الحيا و شيلي    
 دعوة جماعة الديوان إلى توّخي الصدق الفنّي في الّشعر.( عّلل. 5

 والّش د لديعم ت بيد  ادق سن و دان الّشاسد وت ادبه ال اطفية وتممالته النفسية ّنّ     
 ابتعاد جماعة الديوان عن شعر المناسبات والمجامالت.عّلل.  (2

 ممالته النفسّيةوّّنعم ا تموا بّاتية الشاسد الفددية وت ادبه ال اطفية وت    
 علل ما يأتي:( 4

 . ميل جماعة الديوان إلى التجديد في الّشعر العربي.9    
 دود التّ تقف أمام الّشاسد فّ ال ياغة واّوزان والقوافّ  كّ يتاح السّ  بالثقافة الدومانسّية التّ تحّطم كلّ بسب  التمثد        
 وةن ت دبته الّاتيّ ة الكاملة فّ الت بيد سللشِّاسد الحديّ        
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 . يغلب على شعر جماعة الديوان العمق والغموض.2    
ّّ  يطغى سلى مضامينه ال ان  الفكدّّ ّنه          م وي الج اّمود النفسيةوالفلسف

 .منها ، اذكر ثالثةإلى األدب العربّي عشرات الدواوين الّشعرية ت جماعة الديوانمقدّ ( 8
 وديوان المازنّو و3    " دية الكدوان" و"سابد سبيل" لل قادو 2  ن شكّدضوي الف د" ل بد الدحمو "1   
 .التي تناولها شعر جماعة الديوان) الموضوعات (  المالمحأبرز  ( بّين1

   .صل بها من تأمالت فكرية ونظرات فلسفيةالتعبير عن النفس اإلنسانية وما يتّ  -9    
 نوان "إلى الم عول":قول سبد الدحمن شكّد فّ ق يد  ب : مثال   
 وَمْعةَمٌه لْسةةةُت أدّد مةا َأقا يه          ةةةةةٌد لْسُت أسدفةه   ةةةةةيحوطنّ منَ  بحةةةة   

 ة، فالّشاعر يفيض عليها من تأمالته وخواطره.التفاعل مع موضوعات الطبيعة الحسيّ  -2
 م يقول:لّاتية  لّية بتوظيف ضميد المتكلموتبدو النزسة ام المغّدد ال قاد طائد الكدوان قد ماط ف مثال:    

َ  َحيُ  غا  َمَع الدُّ ى     ن    َأنا فّ َ ناح   اْستقّد سلةةةةةةةى الث دى ُ ْثمانّ وا 
ةةةدوُد ل سانّ  َأنا فةةةةةةةةةةةةةةةةةةّ ل سان َ  حيُ  َأْطَلَقُه العوى      ْن َغلَةةةةةَ  السُّ  َمد ًحا وا 

  ايت ب ض أش اد م ت ويًدا لتل  الم انا و  لّل   واإلحساس بالضيق والسأمأللم، الحديث عن الشكوى وا -3
 يقول المازنّ فّ ق يد  طويلة مطل عا: مثال:    
 ى ل ْلَحشىةةةةةَوَو ْدُت ال نوَم َأْش    ى       ةةةةةقْد وَ ْدُت الس ْعَد َأْ دى ل أَلس   

 ود من القافيةالّّ يتقيد بالوزن  ويتحدّ  ظهور الّشعر المرسلالتجديد في األوزان والقوافي، ومن ذلك  -7
 يقول سبد الدحمن شكّد فّ ق يدته "كلمات ال واطف":: مثال  
حيحُ    ّْ وا ماُي إلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى َ فاٍي       إّا َلْم ُيْغّ    الش وُق ال    مليل
 بيت بما قبله وبما  أن يلتحم كلّ  كون الق يد   سًدا واحًدام فال بدّ م بحي  تالمحافظة على الوحدة العضوية في القصيدة -5

 ّل  وحد  الموضوعم ووحد  المشاسد التّ يثيد ا الموضوعم وتدتي  ال ود واّفكادم وبّل  تكون  ويستلزمب د م      
      ّّ  وسضو وظيفته م لكلّ الق يد  كالكائن الح
  :اد فّ دثاي اّديبة مّ زياد التّ قالعا ال قّ  ( آ  من التدا  )سلى ّل  ق يد   ومن اّمثلة :مثال     
   ٌّّ َدْتنا  ا ُ نا َفْ َل الم طا ْ أيْن فّ الَمْحَفل  "َم حاْ ؟   َسو   " يا   

 لشعر جماعة الديوان. الخصائص الفنية( اذكر 90
 لنفسّية واالن داف سن ش د المناسباتو سلى الّات والعيام بالطبي ة وم ال ة الموضوسات ا بالتركيزالت ديد الّش ّد   و1   
ّّ  يطغى سلى ب ض مضامينه ال ان  الفكدّّ و 3   يعتّم بتحقيق الوحد  ال ضوية للق يد و و2     والفلسف
 ل، والوحدة العضوية.من: الّشعر المرسَ  وضح المقصود بكلّ  (99
 من مظا د الت ديد فّ الّش د ال دبّوم وي ّد د من القافيةالّّ يتقيد بالوزن  ويتحدّ : الّش د الّشعر المرسل -   
 بيت بما قبله وبما ب د م ويستلزم ّل  وحد  الموضوعم ووحد   يلتحم كلّ  حي الق يد   سًدا واحًدام  :  ْ لالوحدة العضوية -   

ّّ  المشاسدم        وسضو وظيفته م لكلّ وبّل  تكون الق يد  كالكائن الح
 المحافظ من حيث: اللغة، والمؤثرات الخارجية، وااللتزام بعمود الّشعر العربّي.وازن بين جماعة الديوان واالتجاه  (92

 االتجاه المحافظ جماعة الديوان 
 يمتاد اّلفاظ والمفددات من الم  م الّش ّد القديمو تستمدم لغة ال  د السعلة الواضحة وتبت د سن اّلفاظ ال زلةو اللغة

اّدباي ا ن ليةز و   وان بالثقافة اّدبّية ا ن ليزيةتمثدت  ماسة الدي المؤثرات الخارجية
 و"و"  ازلت "لّي"ش الدومانسّيينم مثل:

احتةةةةّاي نعةةةةج الّشةةةة داي القةةةةدامى فةةةةّ بنةةةةاي الق ةةةةيد م 
 وم ادضة ب ض الق ائد القديمةو

االلتزام بعمود الّشعر 
 العربي

الت ديةةةد فةةةّ اّوزان والقةةةوافّم ومةةةن ّلةةة  ظعةةةود الّشةةة د المدسةةةل 
 قّيد بالوزن ويتحّدد من القافيةوالّّ يت

ّْ وحد  الوزن والقافيةو  يلتزم ب مود الّش د ال دبّم أ
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 انسب المؤلفات اآلتية إلى أصحابها: (93
 انت اد الحيا : شيلّ -            ال قاد والمازنّ :الديوان فّ اّد  والنقد -     

  سبد الدحمن شكّد :ضوي الف د -حدي  المائد :  ازلت                               -
 إلى الم عول: سبد الدحمن شكّد -                 ل قادا :سابد سبيل  دية الكدوان و -
 ادال قّ  :آ  من التدا  -               سبد الدحمن شكّد كلمات ال واطف: -

 جماعة أبولو -ب
 بهذا االسم. ( عّلل تسمية جماعة أبولو9

 والّش د سند ا غديقو  اسيقنسبة إلى إله المو     
  .ظهورها وتأسيسهاو  اذكر العوامل التي أسهمت في نشأة مدرسة أبولو( 2

 ول ماسة الديوان وتدا ع ا نتاج الّش دّّ  و2و    ال دل بين االت ا  المحافظ و ماسة الديوانو 1
 دووالتمثد بمد  المع  و4و            وزياد  االنفتاح سلى اآلدا  الغدبّية و3

 وبعض دواوينهم. اد جماعة أبولوأشهر روّ ( اذكر 3
بدا يم نا ّ ومن دواوينه )وداي الغمام( و2و    )الشفق الباكّ( أحمد زكّ أبو شادّ  اح  ديوان سعامؤسّ و 1     ووا 
 و(الحيا انّ وأبو القاسم الشابّ وديوانه )أغ و4و                        وسلّ محمود طه وديوانه )المالح التائه( و3   
 ومحمود حسن إسماسيل وديوانه )تائعون(و و5   
 شعر المناسبات والمجامالت.عن جماعة أبولو  ابتعدت ( عّلل.7

 ة تنبع من اّسماقم ودسوا إلى َطْدق موضوسات  ديد م وتناولوا اّشياي البسيطة المملوفة بدوح الّش د سند م ت دبة ّاتيّ ّّن     
 وفكدّّ ل ة وتممّ إنسانيّ     
 ( كيف نظرت جماعة أبولو إلى االتجاهات الّشعرية األخرى؟5

 فامتادوا أحمد شوقّ  ة مع ش داي االت ا ات الّش دية اّمدىم ونظدوا إليعا نظد  احتدام وتقديدملم يدملوا فّ م اد   دليّ     
 دئيًسا ل ماستعم تكديًما لهم واستكتبوا ال قاد فّ م لتعمو    

 .الموضوعات التي تناولها شعراء جماعة أبولو أبرزبّين  (2   
 م فعّ مالّ م اآلمن الّّ بثوا إليه مشاسد مم و  لو ا ق بجمالها، وتشخيصها ومناجاتهااالنغماس في الطبيعة، والتعلّ  -9

      ّّ  وم وأكثدوا من الت بيد سن م انيعم بال ود  الّش ديةتشادكعم أحاسيسعمم وابت دوا سن و فعا التقليد
 يقول سلّ محمود طه: :مثال     

َّْدض  لْم َيزْل فّ َحواش       بملحان  َطيد   ى حائدٌ ةةةدً ةةةةةةةةةةةةةَ ةةةةةةةةةةة ه     يةةةُأُفُق ا
  .االهتمام بالحّب، والحديث عن المرأة، وعالقة العاشق بالمعشوق، والشعور باأللم والحرمان، واإلحساس بالغربة -2

 ة التّ تنبع من اّسماق:ة الّاتيّ ًدا سن ت دبته الّش ديّ إبدا يم نا ّ فّ ق يد  "الغدي " م بّ يقول : مثال     
َّ القْل   كيةةةةةةةةةةةةةَف َتْبَت دُ        ُ  الفؤاد  ُمْنفَةةةددُ ةةةةةةةةةةةةإّنّ غدي    يا قاس

 هر الحياة في الريف، والدعوة إلى االنصراف يف وبساطتها وطيب أهلها، والحديث عن الرعاة ومظااالستمتاع بحياة الرّ  -3
 " يمزج بين سنا د اللون وال وت والدائحة والحدكةم ويوظف  م فالّشابّ فّ ق يد  " من أغانّ الدسا عن حياة المدينة     
 ح   الدؤيةم اّلفاظ الموحيةم ويضفّ سليعا دالالت أمدى  فالضبا  مستنيدم وم دوف أّن الضبا  يكون كثيًفا قاتًما ي     
 لكن الّشاسد أداد له داللة أمدى تتناس  مع  و الق يد م يقول:     

داف  ّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَفَمفيقّ يا م 
 ا ّ        ةةةةةةةةةةةةةةةةةواْتَب ينّ يا شي

 ا ْ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوَ ُلّمّ يا شي 
 د  و دا   الّطيةةةةةةةةةبيَن أسْ 
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 أثناي توا د  فّ  فّم يقول أحمد زكّ أبو شادّ فّ ق يد  "المنا ا " والشوق إلى الوطن والذكريات الجميلةـ الحنين  7
 الواليات المتحد  اّمديكية مشتاًقا إلى وطنه:    
 البْين   وَسة  ةةلل َ َحوتُ  وَ َحتْ       َسْينةةةةةةّ اْغَدْوَدَقتْ  َفَلّما َطَدَفْتم 
يُته مةا ب ةَمسةزِّ       ََّ بتْ  دةةةةةق الّسنوات   من َمْمٌس    ةةةةةةةةةّةَوَطنةةةةةةةةةةةةة سةةةةةةةم 
بيةةةةةةةةةةةع   غةَيةةةةةةةةةةةةةةةدُ       ُمْغَتد ٍ  ُش ودَ  ُيحسُّ  ّا ةةةنةةةةةَمةْةة   الَعت ن ب َدْم ه   الةد 

 من شعر مناجاة الطبيعة. ت جماعة أبولوأكثر  .علل( 4
ّّ  م اآلمن الّّ بثوا إليهمالّ  ّّنعا      ومشاسد مم و  لو ا تشادكعم أحاسيسعمم وابت دوا سن و فعا التقليد
 لشعر جماعة أبولو. الخصائص الفنية( اذكر 8

 استمدام ال ود  الّش دّيةو من ماللالتشميص والت سيمم و يميل إلى 1
   ان ب يد واّلفاظ البسيطة المملوفة إلى م فتنتقلاّلفاظ الموحيةم  يستمدمو 2
  الت دبة الّش ديةم فالق يد  تنبع من أسماق الّشاسد حين يتمثد بشّي ويست ي  له است ابة انف اليةوو يعتّم ب3

 .جماعة أوجه الشبه واالختالف بين جماعة الديوان وجماعة أبولو من حيث الموضوعات التي تناولها شعراء كلّ  استنتج (1
 أوجه االختالف أوجه الشبه

  تمام بالطبي ة ومنا اتعاواال -
 االبت اد سن ش د المناسباتو -
 التمثد باّد  الغدبّو -

 *  ماسة الديوان يعتمون بال ان  الفكّد الفلسفّم والنفس ا نسانيةم والوحد  ال ضويةو
 *  ماسة أبولو يعتمون بحيا  الديف وبساطتعام ويكثدون من الحدي  سن الحّ  والم انا م 

 ى الوطن والّكديات ال ميلةووالحنين إل   
 

 شعر الَمْهجر -ج
 ؟شعر المهجر( ما المقصود بـ 9

 والّش د الّّ نظمه الّش داي ال د  الّين  ا دوا من بالد الشام إلى أمديكا الشمالية وال نوبية فّ أوامد القدن الّتاسع سشد    
 .المهجر( وّضح الرابطتين األدبيتين اللتين أّسسهما شعراء 2

  :ة في المهجر الشماليبطة القلميّ الرا -9
 و" وتدأسعا ُ بدان مليل ُ بدان  اح  ديوان " المواك  -(و   م1921)ست فّ نيويود  سنة ُأسّ  -    
 : إ يلّيا أبو ماضّ وديوانه "ال داول"م وميمائيل ُنَ يمة وديوانه "  مس ال فون"م وَنسي  وب ض دواوينعم اد اومن دوّ  -    

 وقد بدزت لدى ش داي  ّ  الدابطة سنا د الت ديد فّ الدؤية واللغة وا يقاع     -     ووديوانه "اّدواح الحائد " َسديَضة       
و       ّّ ّّ الحدي  فّ المع د وال الم ال دب  اّمد الّّ كان له  دا  الواسع فّ تطّود حدكة الّش د ال دب

 :العصبة األندلسية في المهجر الجنوبيّ  -2
ّّ َدشيد موّد  اح  ديوان " لكلّ  -(و   م1932) ست فّ البدازيل سنة سّ أُ  -      وز د  سبيد" وتدأسعا الّشاسد القدو

لياس فدحاتو -      ومن دواد ا: فوّز الَمْ لوفم وا 
 ثّم بّين أثرها. .يينالمهجر  الّشعراءالعوامل التي أثرت في ( استخلص 3
 العوامل هي:   
 واّد  اّمديكّبتمثدوا و وامتلطوا بالسكان اّ ليين  و2و           واالنفتاح ةأ واي الحديّ وا ساشو 1    
 وواكتووا بناد الغدبة والب د سن اّ ل واّوطان و3    
 أثر العوامل:   

 ومالوا إلى الت ديد فّ الّش دو و 3و  ولغتعم سعلة واضحةو 2 و سلًسا دقيًقا  ادًقا المع ديين  اي ش د و1
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 .موضوعات شعر المهجر أبرز ( وّضح7
 يقول دشيد أيو  مشتاًقا إلى أ له: : ـ الحنين إلى الوطن9
ُد الّدمَع ُمنَ ّباً     َّ َل فيه فإّننّ     لدى ّْكد  م َأستمط  ََّكْدُت ا ّا ما   وا 
  ميمائيل ن يمة داسيًا إلى التفاؤل واّمل بكّل ما  و  ميل:يقول واألمل: الّتفاؤل  .2
 ومًا تحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةّ بت الغةةةةةةةةةةةةةيومْ إّا سماؤ  ي   
 أغمْض  فون  تُب د ملف الغيوم ن ومْ    
 يقول إلياس فدحات مفتمدًا با سالم وممّ دًا  ّا الدين ال ظيم:والتعايش: ـ التسامح  3
 ةةةةةماةةةُمُد اّدَض والسّ سالٌم سلى ا سالم أيةةةةةةّام َمْ ةةةةةةةد            طويٌل سديٌض َي ْ     
    : ّّ  ويقول دشيد سليم الموّد فّ ّكدى المولد النبو
ّّ        فّ الَمْشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسيُد البّدية  س      والَمْغةد َبين  دوىله د َقين  ةةةةةةةيُد الَمولد  الّنبةو
  :ـ النزعة اإلنسانية 7

ّّ ت الّشعر دأى ش داي المع د أنّ       اس بلغة سعلة واضحةم م وله دسالة سامية ينقلعا الّشاسد إلى النّ  بيد سن موقف إنسان
 ة وال دل والحّ م ويعتف َنسي  َسديضة فّ ق يدته )يا أمّ( داسًيا : الحق والميد وال مال والحديّ القيم العلياتدسو إلى     
يقاد ش لة اّمل ومقابلة ا ساي        بالم دوف:إلى الحّق والت اون وا 
ْد أْسزَلين  إ ال  من الَحقِّ          الحًا والف كُد حاٍد وقائ  َفْلَنس   دُ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
ّا اشتد ت الّئ      شائدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاُ  ُسواًي        فُنقاب ل ُسواَي ا بالنّ ةةةةةةةةةةوا 
ّا احَلولَ  الظ      الَمواقد   َمشَ َل القل   مثَل ناد     الُم َأَضْمنا     ةةةةوا 
 للت بيد سن القيم السلبية كما فّ ق يد    والبمل والشّدم ووظفوا الدمزكالظلم واّنانية  القيم السلبيةوقد كد وا     
ّّ  رمزاً  يليا أبّ ماضّ  ( التينة الحمقاي )      الّّ يبمل بميد  سلى الناسم يقول:  لإلنسان اّنان
 كمَنعا وت ٌد فّ اّد ض أو َحةة ةةةدُ     قاُي سةةةةةةةةاديًة     ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلتينُة الحةةةةموظلت  ا    
ْق  ةاحُ  البسةةت      فا تث عا فعَوْت فّ النا د تسةْةَةت دُ       ان  ُدؤيَتعا   ةةةةةةةةةةولم ُيط 
  :ـ االتجاه إلى الطبيعة 5

د م ويلحةظ تحةدّ رمـًزا لقلبـه الـذي جمـدت أمانيـه" النعةد المت مةد" مماطًبةا نعةًدا مت مةًدام ويةدى فيةه  يقول ميمائيةل ُن يمةة فةّ ق ةيد 
 د :الّشاسد من القافية الموحّ 

 يا نعُد  ل نضبْت مياُ َ  فانقط َت سن المديةد؟
 يَت سن المسيد؟ةةةةةةةةأم قد َ د ْمَت وماد سزُمَ  فانثن

 فّ الطديةق باّمس كنَت تسيد ال تمشى الموانَع 
 حد  ال ميةق ي  سكينُة اللّ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواليوَم قد  بطْت سل

ّّ المالدم تم ّ  فعّ  القومّية مـ الدعوة إلى القومية العربّية 2 ّّ وتنادّ بإقامة الدولة ال دبّية تؤمن بالتدا  ال دب  د اللسان ال دب
 :ال دبّية داسًيا إلى الوحد  ليدالّشاسد أبو الفضل الو يقول  ووالم يد المشتد     
ْم َوَأْكد ْم باّتحاٍد َون ْسبٍة       إلى َدوَلٍة َتْمَتّد فّ الّشْدق  والَغْد         َفمْسظ 
 ُل بالتُّْد   ةةةةةةةةةّ إال أّمٌة سدبّيٌة        دًما ول ساًنا ليَس تُْف ةةةةةةةةةةةةةةةوما      

 لى شعرائها:ة إاآلتيانسب الدواوين الّشعرية ( 5 
ّّ دشيد موّد       زهرة عبير لكلّ  -     : ميمائيل ن يمةهمس الجفون -: الشاسد القدو
 : إيليا أبو ماضّالجداول -:  بدان مليل  بدان                     المواكب -   
 ( عّلل. غلب على شعر المهجر الصدق والّسالسة والوضوح.2

  واّد  اّمديكّب والتمثدح فّ البالد ال ديد م وامتلطوا بالسكان اّ ليين ة واالنفتاأ واي الحديّ  بسب     
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 شعر المهجر.الخصائص الفنية ل( اذكر 4
 التمملّية وا نسانّيةو ت بيد سن ب ض الم انّليوظف الدمز ل و1
 والتدكيز سلى القيم ا نسانّية كالتسامح والت ايش والت اونو الت ديد فّ الموضوسات و2
 ود من القافية الموحّ  يشيع فيه التحّددظم سلى اّوزان الق يد  والم زوي م و ين و3

 ( وازن بين شعر المهجر وجماعة أبولو من حيث: االتجاه نحو الطبيعة، اللغة، التجديد في الّشعر8
 جماعة أبولو شعر المهجر 

فون إلةةى الطبي ةةة يتمملونعةةام وينةةدم ون فيعةةام ويضةةو اّت عةة االتجاه إلى الطبيعة
دو ا و  لو ةةةا تشةةةادكعم  مةةةومعمم سليعةةةا الحيةةةا  حتةةةى  ّسةةة

 وومالوا إلى التشميص والت سيم والنظد  التمملية

ق ب مالعام وتشمي عا االنغماس فّ الطبي ةم والت لّ 
 ومنا اتعام فعّ مالّ م اآلمن الّّ بثوا إليه

 مشاسد مم و  لو ا تشادكعم أحاسيسعم
اضةةةةحةم وابت ةةةةدوا سةةةةن اّلفةةةةاظ اسةةةةتمدموا اللغةةةةة السةةةةعلة الو  اللغة

 ال زلةو
 لغتعم سعلة واضحةم واستمدموا اّلفاظ الموحيةو

والتدكيةةةز سلةةةى القةةةيم  يميةةةل إلةةةى الت ديةةةد فةةةّ الموضةةةوسات التجديد في الّشعر
 ا نسانّية كالتسامح والت ايش والت اونم ينّوع فّ القافيةو

م  ةةواا شةةة دياا  ديةةًدا يمةةةزج بةةين تةةةدا  الّشةة د القةةةدي ثةةتب 
واّد  اّودوبةةّ الحةةدي م فةةدسوا إلةةى الوحةةد  ال ضةةوية 
للق ةةةيد م وابت ةةةدوا سةةةن شةةة د الم ةةةامالت والمناسةةةةبات  

ة تنبةةع مةةن اّسمةةاقم ودسةةوا فالّشةة د سنةةد م ت دبةةة ّاتّيةة
إلةةى َطةةْدق موضةةوسات  ديةةد م وتنةةاولوا اّشةةياي البسةةيطة 

 ول فكدّّ ة وتممّ المملوفة بدوح إنسانيّ 
 

 لعربّية الكبرى: شعر الثورة انياً ثا
 الذين واكبوا أحداث الثورة العربية. أبرز الّشعراءاذكر  (9

و      لياس فدحاتم ومحمد ال دنانّم ومحمد معدّ ال وا ّد  فؤاد المطي م و ميل ال ظمم وا 
 .موضوعات شعر الثورة العربّية الكبرى ( اذكر2
 االعتزاز بالقومّية العربّية.  .9

 َّ اّمدُ ةةةةفقل لبنّ  نكيز قد ُقض                   الد  دُ ةةةاّي ام وانقل لقد دالت    قول الّشاسد  ميل ال ظم:ي     
 .االستياء من سياسة العثمانيين، ووْصُف ظلمهم .2

ّّ محمد ال دنانّ:   ظن  ال    الّشاسد ولقي       يد من ألم  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوال نحسُّ بما للنِّ    و لظلمعمُ ةةةةةةدى أن نا ن نالفلسطين
 وي ف  ميل الز اّو إسدام  مال باشا السّفاح أحداد ال د م فيقول:     
 وفّ كّل بيٍت دّنة وسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةويل        سلى كّل سوٍد  ةةةةةةةاحٌ  ومليل    
 وتأكيد أحقيتهم في الملك. مدح الشريف الحسين بن علي وأبنائه .3

ّّ الشديف الحسين ب د إسالن الثود  مباشدً م التّ ألقا ا  يدته المشعود  "تحّية النعضة" ق فّفؤاد المطي  مثال:       بين يد
 م ومنعا:شاعر الثورة العربّية الكبرى، وشاعر النهضة العربّيةفكانت سبًبا فّ منحه لق       
ِّّ البيت والحدما  ِّّ الشديَفم وح ِّّمما  ح  وانعض فمثل  يدسةةةةةةةةى ال عد وال

ُد الّشاسد ال زائدّّ سبد اأ بافقيه اّميد سبد اأ اّّول بن الحسينم فيقول:  ويم ِّ
اةةةةةةةةةةةأيا َمْن لل   ًداام أًبا و َ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومن ساد اّن  الي  َس ى و د 

 طفى الغاليينّ:وفّ مباي ة الشديف الحسين بن سلّ وةتمكيد أحقيته فّ المل  يقول الشاسد اللبنانّ م    
 ا مةةةةام بحّق الشدع ال الغل  أنت             يا أّيعا المةةةةةةةةةةةةةةةل  الميمون طال ه    
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 الث ورة.  معاألّمة العربّية  تجاوبوصف  .7
 يقول الّشاسد فؤاد المطي  وا ًفا تحّد  ال يوش ال دبّية:     

الل  الوادّ  ؟ا   َتغصُّ بالُوّداد  ةةةةدي ا الدِّح  لمن  المضادُ  فّ ظ 
 .الشريف الحسين بن علي رثاء .5

 لما له من مكانة دينّية وقومّيةو يقول أحمد شوقّ: ؛كان لوفا  الّشديف الحسين بن سلّ  ًدى كبيد    
 قام بعا أبو ال لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةياي  اشةةةةةةةةةةةةةةةم  ل  فّ اّدض والّسماي مآتم    
 .لتغنِّي بذكرى الثورة العربّية الكبرىا .2

 وإّ احتفلت المملكة بمدود مئة سام سلى انطالقة الثود  ال دبّية ؛تميُّز  سن اّسوام السابقة سمة( م2116)وقد كان لل ام    
 وفّ  ّ  المناسبة نظم الّشاسد حيدد محمود ق يد  ب نوان" سّيد الشعداي"م ومنعا:    

 اد  ةةةةةةةةفّ سيون اّبناي واّحف           سين ُيشدُق شمًساةةةةةةةةديف الحوالشّ 
  .لشعر الثورة العربّية الكبرى الفنّية ( اذكر الخصائص3

 والت بيد المباشد سن الم انّو يستمدم النبد  المطابّية و 1    
 لظلم الّّ وقع سلى الّش و  ال دبّية والتطّلع االستزاز بالقومّية ال دبّية وو ف ا من مالل بسموِّ ال اطفة وحدادتعا و يّت ف2    

 وإلى التحّدد        
و 3     ّّ  و يلتزم سمود الّش د ال دب
 :لنماذج الّشعرّية لشعر الثورة العربّية الكبرىامن خالل دراستك ( 7

  ما الذي ُيدِلُل على أن ها ثورُة كلِّ العرِب؟ -أ    
 د  من اّقطاد ال دبّية المتنوسة من حسبان الثود  ميد لل د وما ودد سلى أسئلة الّش داي ال        

 استنتج ثالثة المبادئ نادت بها الثورة العربّية الكبرى. -ب    
 و الثود  ال دبّية قامت فّ سبيل مقاومة الظلمم وس يًا وداي استدداد الحقوق الضائ ةو1        
 سلى الحديةو و تقديم التضحيات والشعداي طديق للح ول2        
 و الش و  ال دبّية ت م عا سوامل مشتدكة من لغة وثقافة وتاديخو3        

 .وشاعر النهضة العربّية ( عّلل: ُلّقب فؤاد الخطيب شاعر الثورة العربّية الكبرى،5
 ق يدته مّ ومن أبدز ا من أبدز الّش داي الّين مّ دوا الثود  بق ائد ت ّد من سيون الّش د القو الشيخ فؤاد المطي   ّنّ     
ّّ الشديف الحسين ب د إسالن الثود  مباشد ً التّ ألقا ا المشعود  "تحّية النعضة"        وبين يد
 ، وّضح ذلك من خالل ما درست.شعر الثورة سجاًل تاريخّيا لألحداث السياسّية ُيعدّ ( 2
 وضاع والمواقف السياسّية التّ كانت إّبان الثود  ال دبّيةو دسم الّش د لوحة واضحة تبّين اّحدا  واّشماص والتواديخ واّ -   
 بّين واقع حال ال ثمانيين واّّى الّّ ألحقو  بال د م وموقف ال د  والدول اّمدى من الثود  ضد ال ثمانيينو  -   
 ؟الخطابّية ةبالنبر العربّية الكبرى يتمّيز شعر الثورة ( لَم 4

 ّ كانت تستلزم استنعاض العممم واستثاد  النفوس فّ سبيل الوقوف فّ و ه الظلم ومن ثّم قعد وبسب  الظدوف السياسّية الت    
 ما يأتي:بيت في له كّل استنتج الموضوع الذي يمثّ ( 8     

 قال الّشاعر الفلسطينّي سعيد الكرمي: -أ
 تقيم لواي الم د  فليفدح  الن  دُ   وسادت قديش فّ منّ ة سزِّ ا  
 مكيد حّق العاشميين فّ المل و* ت       

 قال الّشاعر العراقّي محمد الهاشمي: -ب    
 وأمٌد ال يقدُّ به قدادُ   بنّ  نكيز إن  الظلَم سادُ    
 * االستياي من سياسة ال ثمانيينم وو ف ظلمعمو       
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 قال الّشاعر فؤاد الخطيب: -ج    
 تاديمه المتملق سالم سلى       سالم سلى شيخ ال زيد  كلِّعا    
  * دثاي الشديف الحسين بن سلّو        

 ( عّلل. 1
 .دعا ّشعراء الثورة العربية إلى االعتزاز بالقومّية العربّية. 9     

 ّّن الّش و  ال دبّية ت م عا سوامل مشتدكة من لغة وثقافة وتاديخو         
 ي وجدان الّشعراء في شّتى بقاع العالم العربّي.. كان لوفاة الّشريف الحسين بن علي صًدى كبير ف2     

 لما له من  مكانة دينّية وقومّيةو          
 . تجاوبت األّمة العربّية مع الثورة من شّتى األقطار.3     

 لما أّملو  فّ الوحد  والتحّددو         
 

 الفلسطينّية ش د المقاومة /ش د المقاومة فّ اّقطاد ال دبّية :رابًعا: شعر المقاومة
 

 شعر المقاومة في األقطار العربّية. 9
 في األقطار العربّية. شعر المقاومة( بّين المضامين التي تناولها 9

ثارتها لمقاومة المستعمر. -أ       استنهاض الهمم وا 
 ديدومن أ ل الوقوف فّ و ه المست مدين والمالص من طغيانعم واستبداد مم وأّن اّمة ستب   من           
 :الشابّ القاسم الّشاسد التونسّ أبوقول  :مثال   

 القدد يست ي  أن بدّ  فال  الحيا  أداد يوماً  الش   إّا  
 : قول سليمان ال يسى فّ ثود  ال زائد:مثال         
 الّدبيع الب كد أن ينعاد ليلٌ          
 أْن يدوس القيد ثائد         
 الّدبيع الب كد         
  .شهداء المقاومة مهاقدّ  التي التضحيات ةأهميّ  ازإبر  -ب

 يقاس مدى تمّس  اّمم بحدّيتعا وتطّل عا إلى الحيا  الكديمة بمقداد التضحيات التّ تقدمعا فّ سبيل ّل  العدفم فقد      
  و كانت التضحيات حافزًا الستكمال الطديق الّّ يبدأ به أ ل الّسبق فّ الس ّ لنيل الحدّية للش و      
:مثال      ّّ  : يقول أحمد شوقّ فّ دثاي سمد الممتاد زسيم المقاومة الليبية ضد االست ماد ا يطال

 مسايَ   باح الوادّ عضةةةةةةةةةةةةةةةةةيستن  لةةةةةةةةةةواي    الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمالدّ  فّ دفات  دكزوا
ُد بالف يا  يكسو السيوَف سلى الز مان  مضايَ   الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأيُّعا الس يُف الم د 
 : ي ّود فوّز سطّو تضحيات الش   الم ّد فّ المالص من ال دوان الثالثّ سلى م د فيقول:مثال         
 يا شا دًا ممسا  م د الّدامية  حّد  فتا  سن الوحوش الّضادبة         
 كيف افتدو ا بالّدمةةةةةةةةةةاي الفانية  ّددواحّد  سن اّطةةةةةةةةةةةةةةةةفال يوم تم         

 وصف مشاهد المقاومة. -ج    
 سلى المقاومةو  باسثًا الكبيد   لتكون النكبات سند نظم ق ائد م فّ يتبادون الّش داي كان        

م إّ يقول دمشق نكبةأحمد شوقّ فّ  الّش داي أميد ق يد : مثال         ّّ  :سلى يد المست مد الفدنس
 وداَي سمائه مطٌف و  ةقُ   ّائةةف  والمناياةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبليةةةةٍل للق   
 ود  أفقُ ةةةةةةةةةةةةةةةةسلى  نباته  واس  إّا س ف الحديد احمد  أفقٌ    
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  .تأكيد مفهوم القومّية العربّية -د    
ّّ ساّمًةم فيقول:إ فّ ق يدته ) ثود  ال داق ( محمد معدّ ال وا ّديشيد       لى وحد   فوف المقاومة فّ الوطن ال دب
 لم تبق إال المطامع فال سيش إنْ   ل ّل الّّ ول ى مةةةةةةةةن الّد د دا ع        
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوادعتددّ    أوضةةةةةةةةةةةةةاع ال داق بنعضة حدِّ ُ تُ           د ا أسواقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه والش 

 ( عّلل. حمل الّشعراء في األقطار العربّية كافة مهمة استنهاض همم الّشعوب. 2 
 من أ ل الوقوف فّ و ه المست مدين والمالص من طغيانعم واستبداد مم وأّن اّمة ستب   من  ديدو     
 ناقش العبارة اآلتية: " الّشعر مرآة الواقع"، مطبًِّقا إياها على شعر المقاومة.( 3 

 د المقاومة تناولت اّحدا  السياسّيةم واّوضاع اال تماسّية واالنف الية لل د م كما تحدثت سن مواقف الدول ال ظمىوأش ا    
 شعر المقاومة الفلسطينّية -2
 ألسباب، اذكرها.تبوأ شعر المقاومة الفلسطينّية حيًِّزا واسًعا في شعر المقاومة العربّي ( 9
ّّ و 2 مكانة فلسطين الدّينيةوو 1     وم انا  فلسطين من االحتالل ال عيون
 .لشعر المقاومة رموزاً  أصبحواالذين  عراءشّ ال ( اذكر أبرز2
  وتوفيق زّيادم وسبد الكديم الكدمّو القاسمم وسميح ددويشم ومحمود مفدوى طوقانوأمته إبدا يم طوقانم     
 مرحلتان متداخلتان، وّضحهما. المقاومة الفلسطينّية( شعر 3

  الذات. عن البحث مرحلة -أ    
ّّ  شم ية سن د الّش د مالل  ّ  المدحلةسبّ  -   م شّدد  أن ب د أدضه من المنتزع الال ئ الفلسطين   وأش دته المحتلُّ

  . ويته سن البح  بم مية الممسا      
  بال ود م واّمل مالفلسطينّيون لعا ت دض التّ المّابح وو ف الوطنم إلى مثل: الحنين موضوعات شتى وتناول -  

 بالّنضالو  والدسو  إلى     
 دّدًا سلى الواقع المّدو الحزنم و المطابية النبد بش د  ّ  المدحلة  سماتّ  وقد -   
ّّ ب د النكبة: مصوًرايقول محمود ددويش           سّا  الش   الفلسطين

 ماّا  نينا نحن يا أما ؟
 حّتى نموت مدتينْ 

 فمّد  نموت فّ الحيا ْ 
 ومد   نموت سند الموْتر

  الهوية. وتأكيد الذات اكتشاف ب. مرحلة   
ل           ت اوز الواقع بضدود  واليقين الدؤيةم ووضوح الوسّ نضج إلى المد  ُ  ت الت دبةأدّ  فقد الفلسطينّيةم الثود  انطالقة منّ ّو
 وا نسانو  اّدض وتحديد المستقبل ل نع       
 دىالدّ  معاّو فةةةّ بعا وُألقّ   داحتّ سلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى دوحّ سمحملُ  :الدحيم محمود اسد سبدالشّ  يقول       

 (؟ماذا جنينا نحن يا أماه؟( ما الذي يصّوره محمود درويش في قصيدته )7 
ّّ ب د النكبة ي ّود     وسّا  الش   الفلسطين
 (؟ يا جهاًدا صّفق المجـــــد لهفي قصيدته)  وريبشارة الخ ( َمن يحّيي الّشاعر اللبنانيّ 5

 يحّيّ اّمة ال دبّية التّ  ّبت للدفاع سن فلسطينو    
 ( لم يكن شعر المقاومة الفلسطينّية حكرًا على شعراء فلسطين، فّسر هذه العبارة.2

 من ممتلف اّقطاد ال دبّية وا سالمية وغيد ا  ت اطفًا كبيداً  إّن مكانة فلسطين الدينية وم اناتعا من االحتالل ال عيونّ أو د    
 من الدولم و ّ  ش داي ال د  يحّيون  مود ش بعا ويدسون إلى ن دتهو    
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 ( اذكر الخصائص الفنّية لشعر المقاومة.4
بداز التضحيات والح ّ  النبد  المطابّيةم و1     المقاومةو سلى سند الحدي  سن استنعاض العمم وا 
 حداد  ال اطفة الوطنّية والقومية وقّوتعاو و 3   واّفكادو  الم انّّ الوضوح فو 2   
 وازن بين سمات شعر المقاومة الفلسطينّية في مرحلتيه: البحث عن الذات، واكتشاف الذات وتأكيد الهوية ( 8
 من حيث الموضوعات، والعاطفة.   

 مرحلة اكتشاف الذات وتأكيد الهوية مرحلة البحث عن الذات    
 التّ المّابح وو ف الوطنم إلى الحنين الموضوعات

 بال ود م واّمل الفلسطينّيونم لعا ت دض
 والّنضال والدسو  إلى

 المستقبل ل نع ت اوز الواقع بضدود  واليقين الحنين إلى الوطنم
م تضافد  عود اّّمتين ال دبّية وا سالمية وا نسان اّدض وتحديد

 سلى المقاومةو فّ الدفاع سن فلسطينم والح ّ 
ظعةةدت ساطفةةة الحةةزن كةةدّد  ف ةةل ساطفيةةة  العاطفة

 سلى الواقع المّدو
 ظعدت ساطفة الدفض لالست ماد والثود  فّ و عهو

 

 ( وازن بين شعر الثورة العربّية الكبرى وشعر المقاومة ذاكرًا أوجه الشبه واالختالف.9
 الخصائص الفنية الموضوعات 

 تمكيد القومية ال دبّيةو - ىشعر الثورة العربّية الكبر 
 استنعاض العمم لمقاومة ظلم المست مدينو -
 و ف ت او  اّمة ال دبّية مع الثود  وو ف  -
 مشا د المقاومةو   
 االستياي من سياسة ال ثمانيين وو ف ظلمعمو -

 بدوز النبد  المطابيةو -
 حداد  ال اطفة الوطنية والقوميةو -
 التزام سمود الّش دو  -
 التباين فّ سعولة الم انّ وغدابة  -
 اّلفاظ أو سعولتعا من شاسد آلمدو   

 تمكيد القومية ال دبّيةو - شعر المقاومة
 استنعاض العمم لمقاومة المست مد وظلمهو -
 و ف ت او  اّمة ال دبّية مع القضية وو ف  -
 مشا د المقاومةو   
 إبداز أ مية التضحيات التّ يقدمعا الشعدايو -

 بدوز النبد  المطابيةو -
 حداد  ال اطفة الوطنية والقوميةو -
 التنويع بين التزام سمود الّش د وش د  -
 التف يلةو   
 اّفكاد والم انّ فّ الغال  واضحةو -
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 الفصل الثاني –المؤلفات الواردة في القضايا األدبّية 
 

 الكاتب المؤلَف الكاتب المؤلَف

 إبراهيم ناجي الغريب أحمد شوقي مصرع كليوباترا

 أبو القاسم الشابي من أغاني الرعاة أحمد شوقي مجنون ليلى

 أحمد زكي أبو شادي المناجاة أحمد شوقي عنترة

 جبران خليل جبران المواكب أحمد محرم اإللياذة اإلسالمية

 إيليا أبو ماضي الجداول العقاد والمازني الديوان في األدب والنقد

 ميخائيل نعيمة همس الجفون شيلي انتصار الحياة

 نسيبب عريضة األرواح الحائرة هازلت حديث المائدة

 رشيد خوري لكل زهرة عبير عبد الرحمن شكري ضوء  الفجر

 نسيب عريضة يا أخي العقاد هدية الكروان

 إيليا أبو ماضي التينة الحمقاء العقاد عابر سبيل

 ميخائيل نعيمة النهر المتجمد المازني ديوان المازني

 ميخائيل نعيمة ابتهاالت عبد الرحمن شكري إلى المجهول

 فؤاد الخطيب تحية النهضة عبد الرحمن شكري كلمات العواطف

 حيدر محمود سيّد الشهداء العقاد آه من التراب

 فؤاد الخطيب إلى جزيرة العرب أحمد زكي أبو شادي الشفق الباكي

 إلياس فرحات تحرسك عين عناية الرحمن إبراهيم ناجي وراء الغمام

 محمد مهدي الجواهري ثورة العراق علي محمود طه المالح التائه

 محمود درويش سّجل أنا عربي أبو القاسم الشابي أغاني الحياة

 محمود درويش عاشق من فلسطين حمود حسن إسماعيلم تائهون
 


