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األندلسي
الوحدة األولى :األدب في العصر
ّ
تاريخية موجزة
مقدمة
ّ
أطلق العرب اسم األندلس على شبه جزيرة إيبيريا (إسبانيا والبرتغال) التي تقع جنوبي غرب قارة أوروبا  ،ويحدها من الغرب
المحيط األطلسي،ومن الجنوب والشرق البحر األبيض المتوسط ،ومن الشمال بالد الفرنجة( فرنسا).
وقد حكمها المسلمون ثمانية قرون منذ فتحها بقيادة طارق ابن زياد وموسى بن نصير عام(  29هـ )حتى سقوط غرناطة عام
(  728هـ ).
تفوق األندلسيون في مختلف العلوم  ،وأجادوا معظم الفنون ،وأبدعوا أدبًا غزيرً ا  ،وتركوا حضارة عظيمة ما تزال آثارها
شاهدة على عظمتهم  ،فال نكاد نجد عِ ْلمًا أو ًفنا إال ولألندلسيين ي ٌد فيه.
 اذكر مراحل الحكم اإلسالمي في األندلس والدول اّلتي تعاقبت عميو. -1ػٙل اٌفزؼ ٚاٌٛال٠خ :اٍزُىًّ فزؼ األٔلٌٌ ٚ ،ؽىُ األٔلٌٌ ف٘ ٟنٖ اٌؾمجخ ٚالح رُؼ ُّٕٙ١اٌلٌٚخ األِ٠ٛخ ف ٟاٌّْوق ٠ٚزّجؼٌٙ ْٛب.
 -2ػٙل اإلِبهح ٚاٌقالفخ :رجلأ ٘نٖ اٌؾمجخ ثلفٛي ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ِؼب٠ٚخ (ٕمو لو )ِ٠األٔلٌٌ ٚرؤٍ َٗ١كٌٚخ أِّ٠ٛخ َِزمٍخ ػٓ
اٌّْوق.
 -3ػٙل ٍِٛن اٌطٛائف :لبِذ ف٘ ٟنٖ اٌؾمجخ ػ ّلح ِّبٌه ٚكٚي ػٍ ٝأٔمبٗ اٌلٌٚخ األِّ٠ٛخ.
 -4ػٙل اٌّواثطّٙ : ٓ١لد ٘نٖ اٌؾمجخ كفٛي ٍٛ٠ف ثٓ ربّف ٓ١األٔلٌٌ ٚاٌمٚبء ػٍٍِٛ ٝن اٌطٛائف.
 -5ػٙل اٌّٛؽل :ٓ٠إٔجؾذ األٔلٌٌ ف٘ ٟنٖ اٌؾمجخ ٚال٠خ ربثؼخ ٌٍّغوة اٌؼوث.ٟ
 -6ػٙل ثٕ ٟاألؽّو ٚ :وبٔذ ٘نٖ اٌؾمجخ ٔٙب٠خ اٌؾىُ اٌؼوث ٟاإلٍالِ ٟف ٟاألٔلٌٌ.
رى ّ ْٛاٌّغزّغ األٔلٌَ ِٓ ٟاٌؼوة ٚاٌجوثو ٚاٌٖمبٌجخ ٍٚ ،بكد اٌل٠بٔبد اٌ َّّبّ٠ٚخ اٌضالس عٕجًب اٌ ٝعٕت ٚ ،رفبػٍذ ٘نٖ اٌّىٔٛبد ٚعؼٍذ
ً
ِٚضال ُ٠ؾزن ٜف ٟاٌزؼب ِ٠االعزّبػ ّٚ ٟاٌزَّبِؼ اٌل.ّٟ ٕ٠
اٌّغزّغ األٔلٌَِ ٟغزّؼًب ِزًّّ ١يا ف ٟثٕبئٗ اٌؾٚبه، ٞ

 عمّل :أطمق عمى األندلس ( َج ّنة اهلل عمى أرضو ) و( الفردوس المفقود ).اإلجابة :ثغّبي ٛج١ؼزٙب ٚ ،رٕٛع رٚبهَٙ٠ب ٚ ،اػزلاي ِٕبفٙب ٚ ،غياهح ِ١ب٘ٙب ٚ ،فٖٛثخ أهٙٙب ٚ ،فٚورٙب اٌلائّخ ؛ ٚوبْ
األٔلٌَ.ٟ
األٔلٌَ ٟأصوّ٘ب اٌجبٌغ ف ٟاألكة
ٌٙنٖ اٌج١ئخ ٛٚج١ؼخ اٌّغزّغ
ّ
ّ

قضايا من ال ّ
األندلسي
شعر في العصر
ّ
األندلسي.
شعر وأساليبو في العصر
تطورت مضامين ال ّ
 عمّلّ :ّ
اإلجابة :ثفؼً ِغّٛػخ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌَ١بٍّ١خ ٚاالعزّبػّ١خ ٚاٌج١ئّ١خ.
شكال ومضموًنا.
شعر
األندلسي بذلك ً
حرّية وانفتاح واندماج بالثّقافات والشعوب األخرى ،وتأثر ال ّ
 عمّل :عاش ال ّناس حياة ّّ
اإلجابةٔ :ز١غخ ٌىضوح األؽلاس اٌَ١بٍّ١خ ٚرٕ ّٛػٙب ٚ ،عّبي اٌج١ئخ األٔلٌَّ١خ ٚرٕٛع رٚبهَٙ٠ب.

ٚاٌَ١بٍ ٟكٚه فٟ
ٚاالعزّبػٟ
ٔٚمف ف٘ ٟنا اٌؼٖو ػٍ ٝػلك ِٓ اٌغٛأت األكثّ١خ اٌز ٟرزًٖ ثبٌ ّْؼو األٔلٌَ ّٚ ٟوبْ ٌٍٛالغ اٌج١ئ ّٟ
ّ
ّ
االعزّبػ.ٟ
ثوٚى٘ب ّ : ٟ٘ٚ ،ؼو ٕٚف اٌطج١ؼخ ّٚ ،ؼو هصبء اٌّلْ ٚاٌّّبٌه ّٚ ،ؼو اٌّوأح ٚ ،اٌّّّ ٛؼ ٚ ،اٌ ّْؼو
ّ
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أو اًل  :شعر وصف الطبيعة
 عمّل :استأثرت الطبيعة باىتمام الشعراء األندلسيين.اإلجابةٌ :غّبٌٙب اٌّزّضًّ ف ٟرٕ ّٛع اٌزٚبهٚ ، ٌ٠اػزلاي إٌّبؿ ٚ ،غياهح اٌّ١بٖ ٚ ،فٖٛثخ األهٗ ٚ ،فٚورٙب اٌ ّلائّخ.
بين أسباب ازدىار شعر وصف الطبيعة في األندلس.
ّ -

اإلجابةٌّ :ب رزّّ١ي ثٗ ثالك األٔلٌٌ ِٓ عّبي اٌطج١ؼخ اٌّزّضًّ ف ٟرٕ ّٛع اٌزٚبهٚ ، ٌ٠اػزلاي إٌّبؿ ٚ ،غياهح اٌّ١بٖ ٚ ،فٖٛثخ
األهٗ ٚ ،فٚورٙب اٌلائّخ.
غزير رقيقًا.
ًا
شعري في ىذا السياق
 عمّل :كان اإلنتاج ال ّاألٔلٌَٚ ٟعؼٍٗ هل١مًب ًٍٍَب.
اإلجابة :ألّٔٗ ٕمً ٘نا اٌغّبي اٌطج١ؼ ٟمٚق
ّ
 -اذكر أبرز مظاىر شعر وصف الطبيعة في األندلس.

ٕٚ -1ف اٌج١ئخ األٔلٌَّ١خ ػٍٔ ٝؾ ٛػبَ ٚ ،ث١بْ ِؾبٍٕٙب ٚاٌزغٕ ٟثغّبٌٙب،
ٍفَو اٌ َّوِ ّٟ ِٕ٠زغًّٕ١ب ثبألٔلٌٌ ٚعّبٌٙب:
٠مٛي اثٓ َ
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َٚال ُ٠فب ِه ُ
فْ ٟ
ٗ أ ْٔ َلٌُ ٍ
أه ِ
ُ
ٕ ْٕؼب ُء
ْٟ
ّ
اٌٛ
فٟ
ٙب
ث
ٗ
ٚ
ه
ً
و
ٚ
ُٙب
ز
٠
إ
ه
ه
ٖب
ث
األ
ظ
ٙ
ج
٠
ال
ََ ٚو١
ْفَ
ْ
ْ
ُ ِ ُ
َ ِ َ
َ ُ َ
َ ُّ َ ْ ٍ ِ
ٌ
ََ ٚ
ٖـــــــجب ُء
َ ُه ر ُْوثَزُــٙب
ٙزُٙب َٚاٌل ُُّّه َؽ ْ
ٚخ َٚاٌ ِّ ْ
أ ْٔٙب ُه٘ب فِ ّ
اٌق ُّي َه َْ ٚ
َ
ً
ٚر١ْ َِ ٌّٝٛيَ ٘ب اٌّـــــــــــــب ُء
ح
و٠ل
ف
َدْ
ل
ث
ٗ
األه
د
ٙب
ع
ْٓ
لَ ْل ُِِّ١يَ دْ ِِ ِ ِ ْ ِ ؽَ َٓ١
َ
ْ
َّ
َ ُُ فٙ١ب اٌ َّي ْ٘ ُو ِِْٓ َ
ٕــــغب ُء
ة
ٖبْ اِ ْ
ٌِنا ًن ْ َ٠ج ُ
َ ٛو ٍ
ٚاٌط ُْ ١و َْْ٠لٌَِٚ ٚألغ ِ
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ٕٚ -2ف اٌؾلائك ٚاٌو٠بٗ ٚاٌي٘ٛه وبٌّٕوعٌ ٚاأللؾٛاْ ٚاٌَٚ ٍٓٛاٌجٙبه ٚاٌ١ب َ

٠مٛي اثٓ إٌِّ ّ
ظبَ األٔلٌَٚ ٟإفًب ى٘و اٌجٙبه:
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ٖ َؾفِ ٟفٕٚ ٟف ٍٍٕٛخ :
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َ ٛالٚ ٟاٌجون  ،فبألٔلٌٌ ّجٗ عي٠وح رؾ ٜ١ثٙب اٌّ١بٖ ِٓ عٙبد صالس ٚ ،رىضو فٙ١ب
ٕٚ -3ف اٌّبئ١بد وبألٔٙبه ٚاٌجؾبه ٚاٌ ّ
األٔٙبه  ،فؤصبهد فٛاٛو اٌْؼواء ٚأثلػٛا فٕٚ ٟفٙب ٚرٖ٠ٛو٘ب،
٠مٛي اثٓ َؽ ّْل ٌ٠اٌٖمٍّٚ ٟإفًب ثِووخ رؾ ٜ١ثٙب رّبص ً١ألٍٛك رقوط اٌّ١بٖ ِٓ أفٛا٘ٙب ف ٟلٖو اٌٍئٌئح اٌن ٞثٕبٖ إٌّٖٛه ثٓ أػٍٝ
إٌّبً أِ١و ثِغب٠خ :
رَ َو َوذْ َفوَ ٠و اٌّـــــــب ِء ف ِٗ ١ىَئ١وا
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ٌ ُٔٛها
َٚرَقبٌُٙب َٚاٌ َّ
ٌ ر َْغٍَْٙٔٛ ٌَ ٛب ٔب ًها َٚأ ٌْ ُ
ْ ّْ ُ
ََٕـــــــٙب اٌٍَّٛا ِؽ َ

ِٕ -4بعبح اٌطج١ؼخ ّ
ٚثش اٌٚ َّٛٙاٌّْبػو اٌٙ١ب ٚع ْؼٍٙب رْبهن إٌّبً أفواؽٚ ُٙأرواؽ،ُٙ

فبعخ ِقبٛجًب اٌغجً:
٠مٛي اثٓ َف َ
ــــــــبػ ُّ
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اٌو ِ
ْ
َ
َ
َّ
َ
َّ
َ
ت
ل
ٛا
ؼ
اٌ
فٟ
و
ى
ف
ِ
١بٌٟ
ٍ
اٌ
ي
ٛا
ٛ
ٗ
ٔ
ؤ
و
ح
ـــــــال
ف
اٌ
و
ٙ
ظ
ٍَٝ
ػ
ه
ٛ
ُ ٌِ
ُ
َ ِ ِ
ِ
ٚلُ ٍ
ْ ِ
َ
ٕ ْقذُ اٌ ْْ َٛ ْ٘ َٚ ِٗ ١
ت
ٕب ِِذٌ فَؾ َّلصَــٕ ًُ ١ْ ٌ ٟاٌ ُّ
أف َو ُ
ً َ
أ َ
َ َوِ ٜثبٌ َؼــغبئِ ِ
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الفنية لشعر وصف الطبيعة.
 اذكر الخصائص َّٔ٠ -زقلَ اٌزْقٚ ،ٔ١مٌه ثبثواى اٌطج١ؼخ فٕٛ ٟه ّق ٓٛؽّ١خ ٚثش اٌؾ١بح فٙ١ب  ،فبثٓ ٍفو اٌّو ٟٕ٠عؼً اٌي٘و ٠جَُ ِٓ
اٌطوة ٚأغٖبْ األّغبه رٖغ ٟاٌّ ٝل ٚاٌط١و ٚ ،فبٛت اثٓ ففبعخ اٌغجً وؤّٔٗ أَبْ.
ٕ٠ -جزؼل ػٓ األٌفبظ اٌغو٠جخٕ٠ٚ ،ؾ ٛاٌ ٝاٌّؼبٔ ٟاٌ ٍَّٙخ اٌٛاٙؾخ اٌَّزّلح ِٓ اٌج١ئخ األٔلٌَّ١خ اٌّز ٟرىضو فٙ١ب ِظب٘و اٌطج١ؼخ
اٌقالثخ ِٓ  :أٔٙبه ٚ ،أّغبه ٚٚ ،هٚك ٚ ،غ١و٘ب.
ٖ٠ -زّٖف ثللّخ اٌزٖ٠ٛو ٚعّبٌٗ  ،وّب فٕٚ ٟف ى٘و اٌجٙبه الثٓ إٌَّظّبَ األٔلٌَٕٚٚ ٟف ٔبفٛهح األٍٛك الثٓ َؽ ّْلٌ٠
اٌٖمٍ.ٟ
ّ
مـما يأتي من مظاىر شعر وصف الطبيعة :
 استنتج المظير الّذي يمثمو ّكل بيت ّ
َجُُٗ
أ  -اٌجَ ْؾ ُو أ ْػظَ ُُ ِِ ّّب أ ْٔــــــذَ ر َْؾ َ
اإلجابةٕٚ :ف اٌّبئ١بد  -اٌجؾبه.
هلل ك َُّه ُو ُُ ِب ٌء َِ ٚظ ًٌّ َٚأّْغــب ٌه َٚأ ْٔٙـــــــــــــــب ُه
ٌ ِ
ة ٠ -ب أْ٘ــــ ًَ أ ْٔ َلٌُــــــــــ ٍ
اإلجابةٕٚ :ف اٌج١ئخ األٔلٌَّ١خ ػبِخ.
َّ ٜفيٍّ َٚاٌجَٙــــــــــــب ُه كَها ِ٘ ُُ
ٌ ِِ ْض ًَ اٌلَّٔبٔ١و ثُ ِّلكَدْ ػٍَ ٝثُ ِ
عـ  -ػٍَْ َٔ ٝو ِع ٍ
اإلجابةٕٚ :ف اٌؾلائك ٚاٌو٠بٗ ٚاٌي٘ٛه.
َِْٓ ٌ ُْ َ َ٠و اٌجَ ْؾ َو ًِ ْٛ َ٠ب ِب َهأَ ٜػــ َغجب

ص اآلتي  ،ثم أجب عن األسئمة التي تميو :
 اق أر ال ّن ّٕٚف ٔٙو:
٠مٛي اثٓ األثّبه اٌمُٚب ِػ ّ ٟفْ ٟ
َؽى ٝثِ َّؾبٔ ِٗ ١أ ِؼـــــــطبفَ األَهالِ ُِ
ٍ ٚخ
ٍجــــــــبئِ ُه فِ َّ
ٍَ ْٙ َٔٚو َوّب ماثَذْ َ
ْ
َ
َ
ٖٛا ِه َِ
اٌ
ٟ
ــ
كاِ
ً
ض
ِ
ب
ج
١ٚ
ف
ّٜ
ل
ج
ر
ٖ
ه
وا
ّ
اؽ
ٗ
١
ٍَ
ػ
ٌٝ
ٍز َْٛ
اما اٌ َّ
ْفَ ُ
ْ
ْ
كا ْ
َّ
ِ ِ ُ ُ
َ
ً ِ َ
َٚرُ ْ
َ
ـــــــــــــُ
ْٚاػ ػٍَ َْٛٔ ِٗ ١ا ِػ
طٍِ ُؼُٗ فُ ٟك ْوَٕـــــــــــ ٍخ ثَ ْؼ َل ى ُْهل ٍخ
ِ
ِظال ٌي ِألك ٍ

السابقة من مظاىر شعر وصف الطبيعة ؟
أ  -ما المظير الّذي تمثمو األبيات ّ
اإلجابةٕٚ :ف اٌّبئ١بد  -األٔٙبه.
ب  -مثّل من األبيات السابقة عمى الخصيصتين الفنيتين اآلتيتين :
 -1اٌزّْقٚ ٔ١اٌزّْج.ٗ١
اإلجابةّ :جّٗ ِبء إٌّٙو ثبٌفٚخ اٌَبئٍخ ّٚ،جّٗ رؼوعبد إٌّٙو ثبألفبػّٚ ٟجّٗ إٌّٙو ؽٕ٠ ٓ١ؼىٌ ػٍ ٗ١اٌْفك األؽّو ثبٌلِبء
اٌؾّواء اٌّز ٟرمطو ِٓ اٌَ١ف.
 -2اٌّؼبٔ ٟاٌَّزّلّح ِٓ اٌج١ئخ األٔلٌَ١خ.
اإلجابةٕٚ :ف إٌّٙو ،فبألٔلٌٌ رىضو فٙ١ب األٔٙبه  ،وّب أّبه اٌ ٝعّبي اٌج١ئخ األٔلٌَّ١خ ؽ ٓ١رؾلس ػٓ اٌّ١بٖ ٚاألّغبه.
وضح ذلك.
جـ  -و ّ
ظف الشاعر عنصر الّمون في دقّة التصوير وجمالوّ ،
اإلجابةٚ :ظّف اٌ ّْبػو اٌٍّ ْٛاألؽّو ؽّ ٓ١جّٗ إٌٙو اٌّن ٞأؼىٌ ػٍ ٗ١اٌْفك األؽّو ثبٌلِبء اٌؾّواء اٌّز ٟرمطو ِٓ
اٌَّ١فٚ،أّبه اٌ ٝاٌّ١بٖ اٌيهلبء اٌّز ٟرزؾ ّٛي اٌٍٛ ٝكاء كاوٕخ ؽ ٓ١رظٍٍّٙب األّغبه.
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ثان ايا  :شعر رثاء المدن والممالك
قائما بذاتو.
توسع شعراء األندلس في رثاء المدن والممالك حتى أصبح عندىم
ً
 عمّل ّغرضا شعريِّا ً
ٔ -ثَجت ؽبٌخ اٌٚؼف ٚاالٔمَبَ اٌزّٙ ٟلرٙب األٔلٌٌ اثبْ ػٖو ٍِٛن اٌطٛائف.
ٕ -اٌزمٍجبد اٌَ١بٍّ١خ اٌزٍ ٟبكد مٌه اٌؼٖو ٚ ،اّزلاك اٌّٛاعٙخ ث ٓ١اٌٍَّّٚ ٓ١أػلائ.ُٙ
ِٖٚ -ب رجغ مٌه ِٓ ٍم ٛٛاٌؾٛاٙو اإلٍالِ١خ ِلٕ٠خ رٍ ٛاألفو ، ٜصُ ٍم ٛٛاٌّّبٌه ٚاإلِبهاد األٔلٌَ١خ ،
ٚأزٙب ًء ثَم ٛٛاألٔلٌٌ وبٍِخ  ،فىضو ٔظُ اٌْؼواء ف٘ ٟنٖ اٌّٛٙٛػبد.
 اذكر أبرز مظاىر شعر رثاء المدن والممالك. -1رٖ٠ٛو ِب ؽ ًّ ثبٌّلْ ِٓ فواة ٚكِبه ِٚ ،ب ٔيي ثؤٍ٘ٙب ِٓ ووة ١ٙٚك،

٠مٛي اثٓ ففبعخ ف ٟهصبء ِلٕ٠زٗ اٌغٍّ١خ ( ثٍََ ْٕ َِ١خ ) اٌزٍ ٟمطذ ػبَ ( ٘ ٗ44ـ ) :
َبؽزِ ِه اٌ ِؼـــــــلا ٠ب كا ُه
ػبصَذْ ثِ َ
َٚاما رَ َو َّك َك فَ ٟعٕــــــــبثِ ِه ٔب ِظ ٌو
ذ ُ
طٛة ثؤ َ ٍِْ٘ٙب
ْ
أه ٌ
اٌق ُ
ٗ رَمب َمفَ ِ
اٌؾلَصب ِْ فَ ٟػ َوٕبرِٙب
َوزَجَذْ ُ َ٠ل َ

ؾـــبٍَٕ ِه اٌجٍَِٚ ٝإٌّب ُه
ََِ ٚؾب َِ
ِ
ٍزِ ْؼجب ُه
ٛب َي ا ْػزِـــــجب ٌه فِ ١ه َٚا ْ
ٚذْ َ
ثقــــــواثِٙب األ ْللا ُه
َٚرَ َّ َّق َ
َ
ذ َٚال اٌلِّ٠ب ُه ِك٠ب ُه))
ذ أ ْٔ ِ
((ال أَ ْٔ ِ

 -2اٌّٛاىٔخ ثِ ٓ١ب ٟٙاٌّلْ ٚؽبٙو٘ب،

٠مٛي اثٓ اٌٍَّجّبَٔخ ف ٟهصبء كٌٚخ ثَٕ ٟػجّبك ف ( ٟاِ ّْ ْ
جَ١ٍ١خ ) ِمبهًٔب ث ٓ١ؽبي اٌّلٕ٠خ أ٠بَ ؽىُ اٌ ُّ ْؼزَ ِّل ثٓ َػجّبك ٚثؼل ٍمٙٛٛب :
ــــــؼ غب ِك
رَ ْجى ٟاٌ َّ
َّب ُء ثِ ُّ ْي ٍْ هائِ
ٍ
َ
َّ
اٌغجب ِي اٌزــُ٘ ٟلَّدْ لٛا ِػلُ٘ب
ػٍَِ ٝ
ذ اِ٢ب ُي رَ ْؼ ُّـــــــــ ُو٘ب
ََ ٚو ْؼجَخٌ وبَٔ ِ
د فَ ُق ْن
٠ب َ
ْ١ٙفُ أ ْلفَ َو ثَْ١ذُ اٌ َّ ْى ُوِب ِ

ـــــــــٙبٌ ِِْٓ ً١أ ْثٕب ِء َػجّب ِك
ػٍَ ٝاٌجَ
ِ
ْ
ْ
أٚرب ِك
ذ األ ْه ُ
ٗ ِِٕــــ ُ ُْ ٙماد ْ
َٚوبَٔ ِ
فَبٌ ََ ْٛ َ١ال ػــــــــب ِوفٌ فٙ١ب َٚال ثب ِك
ٍَٚخَ اٌ ّيا ِك
اع َّ ْغ فُ ْ
َ ُِّ ٙه ْؽٍِ َه َْ ٚ
فَ ٟ

 -3موو أٍجبة اٌٙيّ٠خ ِٓ ٙؼف اٌٍَّّٚ ٓ١أمَبِٚ ،ُٙاثزؼبكُ٘ ػٓ رؼبٌ ُ١اٌ ّل ٓ٠اٌؾٕ١ف،
٠مٛي اثٓ اٌغ ّل فٕٚ ٟف ِب آي اٌ ٗ١ؽبي ٍِٛن اٌطٛائف ثَجت ٍٛء رلث١وُ٘ :
َِ ٛء ال رُ ْجـــــمَٚ ٟال رَ َن ُه
ٌ كَٚائِ ُو اٌ ّ
أه ٜاٌ ٍَُّ ٛن إٔـــــــبثَ ْز ُ ُْ ٙثِؤ ْٔ َلٌُ ٍ
ّ َؼوٚا
َفًب فَّب َ
ٍو ُْ ُٙ ٌَ ٜر َْؾذَ اٌلّع ٝلَ َل ٌه َ٘ ٜٛثِؤ ْٔ ُغ ِّ َِ ُْ ٙف ْ
ٔبِٛا َٚأ ْ

 -4االٍزٕغبك ثبٌٍَّّٚ ٓ١اٍزٕٙبٗ ّّ٘ٚ ُٙكػٛر ُٙأٌٖ ٝوح افٛأ:ُٙ
٠مٛي اثٓ األثّبه اٌمُٚب ِػ ّ ٟثؼل ٍمِ ٛٛلٕ٠خ(ثٍََ ْٕ ََِ١خ)ٚ،لل أهًٍ اٌ ٝأث ٟىوو٠ب ثٓ ؽفٔ ٍٍطبْ رَِ ٌٔٛزٕغلًا ٌٕٖوح األٔلٌٌ:
أَ ْك ِهنْ ثِ َق ٍِْ١هَ َف َّْ ًِ ١
َج ًَ ١إٌَْ َِ ٝـــــغبرِٙب َك َهٍب
ّللا أَ ْٔلٌُـــــــــــــــَب اَّْ اٌ َّ
َذْ فٍََ ُْ َ٠يَ ْي ِِ ْٕ َه ُّ
ٖ ِو ُِ ٍْزَ ََّب
ػي إٌَّ ْ
ََْ ٘ٚت ٌ َٙب ِِْٓ ػَيِ ٠ي إٌَّ ْ
ٖ ِو َِب ا ٌْزَ َّ َ

بين سبب ذلك.
الرْندي في رثاء المدن والممالك أكثر من غيرىا ّ ،
 اشتيرت قصيدة أبي َالبقاء ّ
اإلجابة :ألّٔٙب ال روصِ ٟلٕ٠خ ثؼٕٙ١ب ثً روص ٟاألٔلٌٌ فِ ٟغّٛػٙب ِلًٔب ِّٚبٌه ٚ ،رّضًّ ؽبي األٔلٌَ ٓ١١عّ١ؼ ُٙف ٟرٍه اٌؾمجخ ،
ٚرؼجّو ػٓ رغوثخ ؽم١م١خ ػبّٙب اٌْبػو ٚ ،ثلأ٘ب ثؾىّخ ػبِخ  ،صُ ٕٛه ِب ؽًّ ثبألٔلٌٌ ِٓ فطٛة عٍٍ١خ ال ػياء فٙ١ب ٚال
ّ ٟكٙٔٚب.
رؤٍ َ
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نونيتو :
يقول في ّ
ٍَ ٟء اما ِب رَ َُّ ُٔ ْمٖــــبُْ
ٌِ ُى ًِّ ّ ْ
ِ٘ َ ٟاألُُِ ٛه َوّب ّب َ٘ ْلرَــٙب ُك ٌَ ٚي
َِ ٘ٚن ِٖ اٌلّا ُه ال رُ ْجم ٟػٍ ٝأَ َؽــــ ٍل
ع َُِٕــــــ ََّ ٛػخٌ
فَغبئِ ُغ اٌ َّل ْ٘ ِو أ ْٔٛا ٌ
َٙـــٍِّـــٙب
س ُ
ٍٍٛاٌْ َ ُ٠
ََ ٍْ ٌِٚؾٛا ِك ِ
َ
ُ
ْ
َ
َذْ ِب رَم َّل َِٙب
رِ ٍْ َه اٌ ُّٖ١جَخ أٔ َ
ـ ٍَ ٛثَ ْؼـــــ َل ِػ ِّي ِ٘ ُُ
٠ب َِْٓ ٌِ ِنٌَّ ِخ لَ ْ

ِ اِ َْٔبُْ
فَال َ ُ٠غ ُّو ثِط١ــــ ِ
ت اٌ َؼ ِْ ١
ٍ َّوُٖ َى ٌَِٓ ٍـــب َء ْرُٗ ْ
أىِبُْ
َِْٓ َ
ؽبي ٌَٙب ّبُْ
َٚال َ٠ـــــل َُ ٚػٍٍ ٝ
ؽ
َ ّوادٌ َٚأَ ْ ــــــــياُْ
ََّ ٌٍِٚيِبْ َِ َ
الَ ٍٍُٛاُْ
َِٚب ٌِّــــــب َؽ ًّ ثِبإل ْ
ٍ ِ
َِٚب ٌــٙب َِ َغ ِ ٛٛي اٌ َّل ْ٘ ِو َِْٔ١بُْ
أؽــــــــب َي ؽـبٌ َُ ُُ ٙع ٌْ ٛه َْ ُٛٚغ١بُْ

الفنية لشعر رثاء المدن والممالك.
 اذكر الخصائص ّٔ٠ -زّٖف ثؾواهح اٌؼبٛفخ ٚػّك اٌْؼٛه ثبألٍٚ ٝاٌؾيْ ػٕل اٌؾل٠ش ػ ّّب ؽًّ ثبٌّلْ ٚاٌّٛاىٔخ ثِ ٓ١بٙ١ٙب ٚؽبٙو٘ب.
ٕ -رغٍت ػٍ ٗ١إٌّـيػخ اٌ ّلّ١ٕ٠خ ٚاٌؾىّخ إٌبثؼخ ِٓ اٌزغبهة اٌّو٠وح ٠ٚ ،زغٍّ ٝمٌه ف ٟأث١بد أث ٟاٌجمبء اٌؤل ٞؽ٠ ٓ١زؾ ّلس
ثؾىّخ ػٓ رلاٚي األ٠بَ ٚرجلي اٌؾبي ٚرمٍت اٌيِبْ.
ٖ٠ -ىضو ِٓ اٍزقلاَ أٍبٌ١ت اإلْٔبء اٌطٍجِ ،ٟضً :إٌلاء ٚ ،االٍزفٙبَ ٌٍزؾَّو ٚاٌزفغّ غ.
 عمّل يتّصف شعر رثاء المدن والممالك بحرارة العاطفة.اإلجابةّ :
ألْ اٌ ّْبػو ٕبكق فِ ٟب ٠مٛي  ،ف ٛٙال ٠زّٖٕغ ٚال ٠زىَت  ،ثً  ّٖٛ٠ه ٚالؼًب ِئٌ ًّب ال ِىبْ ٌٍزىٍف ف٠ٚ ٗ١ؼجّو ػٓ
ِْبػوٖ رغبٖ ِب ؽًّ ثبٌّلْ ٚأٍ٘ٙب  ،فغبءد ِؼظُ اٌمٖبئل ؽيٕ٠خ ثبو١خ ّغّ١خ.
شاعر ابن المّّبانة.
بينيا ال ّ
عباد وبعد سقوطيا  ،كما ّ
 وازن بين حال مدينة ( إشبيمية ) أيام حكم المعتمد بن ّّ
ِؾطًب ٌٍىوَ ٚاٌىوِبء.
اإلجابة :وبٔذ اّج١ٍ١خ ّبِقخ ػي٠يح ٠مٖل٘ب اٌيٚاه ٌزؾم١ك آِبٌّٛٛٚ ُٙؽبرٚ ، ُٙوبٔذ
أِب ثؼل ٍمٙٛٛب فمل ألفود ِٓ اٌيٚاه ٚ ،فٍذ ِٓ اٌىوِبء  ،فؤٕجؼ اٌ١ٚف ٠مزبد ِٓ ثمب٠ب اٌطؼبَ.
ظفَّر في ( َبطَ ْم ُيوس ) :
الم َ
 يقول ابن عبدون في رثاء دولة بني ُ -1اٌ َّل ْ٘ ُو ْ َ٠ف َغ ُغ ثَ ْؼ َل اٌ َؼ ْ١ــــــ ِٓ ثِبألصَ ِو
ة َٚاِْْ أَ ْثلَُِ ٜبٌَ َّخً
 -2فّبٌ َّل ْ٘ ُو َؽ ْو ٌ
 -3ثَٕ ٟاٌ ُّظَفَّ ِو َٚاألّ٠ب َُ ِب ثَــــ ِو َؽذْ
 -4أ َْٓ٠اإلثِب ُء اٌّنْ ٞ
ٍٛا لَــٛا ِػ َلُٖ
أه َ
 -5أ َْٓ٠اٌ َٛفب ُء اٌّنْ ٞ
إٔفَٛا َّوائِ َؼُٗ
ْ
ٗ ّللاِ ُِن َٔـؤٚا
ٍ َْ ٟ
 -6وبٔٛا َهٚا ِ
أه ِ

اٌٖ َِ ٛه
ْجبػ َُّ ٚ
فَّـب اٌجُـــــىب ُء ػٍَ ٝاألّ ِ
َ ُّ ِو
٘ َٚاٌ ُّ
َٚاٌ ُّ
َُ ٛك َٚاٌجِ ُ
ْ ِِ ٘١ض ًُ اٌجِِ ١
ْ
ٍفَ ِو
ٍَٝ
ػ
ــــــــــٙب
ٕ
ِ
هٜ
ٛ
اٌ
ٚ
ً
ؽ
َ
ِ
َِوا ِ ٌ َ َ
ػٍَ ٝكَػبئِ َُ ِِْٓ ِػـــــــــــــيٍّ َ ِِْٓ ٚظَف ِوَ
أؽـــــــــــــــــ ٌل ِِْٕ ُ ُْ ٙػٍََ ٝو َل ِه
فٍّّ ُْ ِ َ٠و ْك َ
ـطبهدْ ثِ َّـْٓ فٙ١ب َ ُْ ٌٚرَم ِو
َػ ْٕٙب ا ْ
ٍزَـــــ َ

َبثك أعت ػّب ٠ؤر: ٟ
ٔ اٌ ّ
ثؼل أؼبَ إٌّظو ف ٟإٌّ ّ
ص.
أ -استنتج المظير الّذي يمثمو ال ّن ّ
اإلجابة :اٌّٛاىٔخ ثِ ٓ١ب ٟٙاٌّلْ ٚؽبٙو٘ب ٚ ،م ْوو أٍجبة اٌٙيّ٠خ.
ص عمى ما يأتي :
ب -مثّل من ال ّن ّ
 -1رٛظ١ف اٌؾىّخ.
َ
اإلجابة :فَبٌ َّل ْ٘ ُو َؽوْ ةٌ َْ ٚ
اْ أثْلَُِ ٜبٌ َّخً.
 -2ؽواهح اٌؼبٛفخ ٚػّك اٌْؼٛه ثبألٍٚ ٝاٌؾيْ.
ْ
اإلجابة :اٌ َّل ْ٘ ُو ْ َ٠ف َغ ُغ ثَؼْ َل اٌ َؼ ِْٓ ١ثِبألَصَ ِو َٚاٌُّٖ َِ ٛه فّب اٌجُىب ُء ػٍَ ٝاألّجبػ َٚاٌُّٖ َِ ٛه
ْبػو أٍٍٛة االٍزفٙبَ اٌّن٠ ٞف١ل اٌزّؾَو ػٍِ ٝب ٙبع ِٓ اثبء ٚٚفبء.
اٙبفخ اٌ ٝاٍزقلاَ اٌ ّ

(
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ي األوّل (القضايا األدبيّة)
(ختصّص) الفصل الدّزاس ّ

ثال اثا  :شعر المرأة
وضح مكانة المرأة في األندلس.
 ّاألٔلٌَّٚ ، ٟبهوذ ف ٟاٌؾ١بح اٌؼبِخ ٚ ،رٌّٛذ ِٕبٕت ِقزٍفخ،
اإلجابةٔ :بٌذ اٌّوأح ِىبٔخ وج١وح ف ٟاٌّغزّغ
ّ
فىبٔذ وبرجخ ٚ ،ػبٌّخ ّٚ ،بػوح.
 عمّل كان لكثير من النساء نفوذ سياسي.اإلجابة :ثَجت أعٛاء اٌؾوّ٠خ ٚاالٔفزبػ اٌّزٍ ٟبكد اٌّغزّغ األٔلٌَ.ٟ
الغرناطي؟
 ما المكانة الكبيرة الّتي حققتيا ُنضار بنت أبي َح ّيانّ
اإلجابة :ػبٌّخ ف ٟاٌٍّغخ ٚإٌّؾٚ ٛاٌزّفَ١و ٌٙٚب ِغٌٍ ػٍُ.
 ما المكانة الكبيرة الّتي حققتيا وّّلدة بنت المستكفي؟اإلجابة :وبٔذ رغّغ األكثبء فِ ٟغٍَٙب ٌلهاٍخ اٌ ّْؼو ٔٚملٖ.
 ما المكانة الكبيرة الّتي حققتيا مريم أم إسماعيل ،وأسماء بنت غالب؟اإلجابة :وبْ ٌّٙب ٔفٛم ٍ١بٍ.ٟ
أندلسيات ُمجيدات.
 اذكر شاعراتّ

ٚؽفٖخ اٌوَّو١ٔٛخٚ ،رَّّ١خ ثٕذ ٍٛ٠ف.
اإلجابة :ؽّلح ثٕذ ى٠بك اٌّئكِّة ُ ٚ ،ؽَّبٔخ اٌزّّّ١ّ١خٚ ،أَ إٌَٙبء ثٕذ اٌمبَ ، ٟٙ
 ما ىي األغراض الشعرية الّتي نظمت فييا المرأة؟اإلجابة -ٔ :اٌّلػ.

ٕ -إٌٛف.

ٖ -اٌفقو.

شعرية الّتي نظمت فييا المرأة :
 من األغراض ال ّ -1اٌّلػ ٌٍزؼج١و ػٓ ِْبػو اٌّ ٛك ٚاإلفالٓ  ،أ ِٓ ٚأعً رؾم١ك هغجخ مار١خ ِضً هفغ ظالِخ أٍٛ ٚت ٔغلح ،
َبٔخ اٌزّّّ١ّ١خ فِ ٟلػ اٌؾىُ ثٓ إٌبٕو ثؼل أْ ؽمك ٍٛجٙب ٚهفغ ظالِزٙب :
 ِٓٚمٌه لٛي ُؽ ّ
ً َِــــــؤصَ َوحً
اثَْٓ اٌ ِْٙب َِ َْ ِٓ ١ف ْ١ـ َو إٌّب ِ
ٕ ْؼ َلرِ ِٗ
اْْ َ٘ َّي  ََ ْٛ َ٠اٌ َٛغْ ٝأصٕــــــــب َء َ
َــــــــــجًب
اٌٛهَ َٔ ٜ
إلِبَ أ٠ب َف َْ ١و َ
لُ ًْ ٌِ ِ
ٗ اٌ ُّ
ظال َِخَ ٌــٟ
َع َّٛكْدَ ْ َٛجؼ ُْ ٌََٚ ٟر َْو َ
فبْْ ألَ ّْذُ فَفْ ُٔ ٟؼّب َن ػـــــــــــــب ِٛفخً

ََ ٚف َْ ١و ُِ ْٕزَغــــــــــــ َ ٍغ ًِ ْٛ َ٠ب ٌِ ُو ّٚا ِك
ف فِ ْوٕب ِك
ه ٜٚأٔبث١جَٙب ِِْٓ
ْ
ٕو ِ
أعلاك
ُِمــــــبثَ ًال ثَ َْٓ١آثـــــــــب ٍء َْ ٚ
ؼ غب ِك
فَٙب َن فَ ْ
 ًُ ٚصَٕــــــــــب ٍء هائِ ٍ
َ
َٚاْْ َه َؽ ٍْذُ فــــــمَ ْل ىَ َّْ ٚكرَٕ ٟىاكٞ

 -2إٌٛف

ٕٚفذ ؽّلح ثٕذ ى٠بك اٌّئكِّة ( ٚاك ٞآُ )ً ٕٚفب ثبهػًب كل١مًب ؽ ٓ١عٍَذ رزف١ؤ ظالٌٗ ٚرجل ٚاٌؾٖ ٝف ٗ١وؤّٔٗ ٌٖ -فبئٗ  -عٛا٘و،
فزظٓ اٌؾَبْ إٌبظواد ف ٗ١وؤّْ ػمٛك٘ٓ أفوٛذ ف ٗ١فَ١وػٓ اٌ ٝرٌٍّ ػمٛك٘ٓ  ،رمٛي :
ّــــُ١
ش اٌ َؼ
َٚلبٔب ٌَ ْف َؾخَ اٌ َّو ِْٚــــــب ِء ٚا ٍك
َ
ٍمبُٖ ُِٚبػَفُ اٌ َغ ِْ ١
ِ
د ػٍَ ٝاٌفَ
ط١ـــُ
َؽٍَ ٍْٕب ك ََْ ٚؽُٗ فَ َؾٕــــــــب ػٍَ ْٕ١ب
ٙؼب ِ
ُؽُٕ َّ ٛاٌـ ُّ ْو ِ
ِ
ّفَٕب ػَـٍ ٝظَ َّــــــؤ ٍ ىُالالً
مُ١
أه َ
َْ ٚ
ت اٌ َّ
ٚػ ٌ ٍْمَــــــــــ ٍْ ِ
َ ِ
ُ َ٠و ُّك اٌ ّو ِ
ْ
َ
َ
َّ
ّ
ْ
َـــــــــــــُ١
فْ َ١ؾ ُغجُٙب ََ٠ٚؤمُْ ٌٍٕ
ٚاعـــ َٙزٕب
ٖ ُّل اٌ َّ
ُ َ٠
ٌ أَٔ ٝ
ْ ّْ َ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
َ
ظـــــــُ١
ٕ
اٌ
ل
م
ؼ
اٌ
ت
ٔ
عـب
ٌ
ّ
ٍ
ز
ف
ــناهٞ
ؼ
اٌ
خ
١
ٌ
ؽب
ٖ
ٖب
ؽ
ع
وٚ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ٠
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
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ي األوّل (القضايا األدبيّة)
(ختصّص) الفصل الدّزاس ّ

 -3اٌفقو افزقود اٌّوأح األٔلٌَ١خ  -فبٕخ ِٓ وبٔذ ِموثخ ِٓ اٌٍّٛن ٚاألِواء ٚاٌٛىهاء ثؾَجٙب َٔٚجٙب ٚعّبٌٙب ٚػفّزٙب
ِٙٚبهرٙب  ،فبٌفقو ِزٕفٌّ ٌٙب ٌزؼجو ػٓ وجو٠بئٙب ٚاٌّجب٘بح ثٕفَٙب.
لبٌذ رَّّ١خ ثٕذ ٍٛ٠ف ِفزقوح ثٕفَٙب ٚأّٔٗ ٖ٠ؼت إٌٛٛي اٌٙ١ب أ ٚأْ رٕـيي ِ٘ ِٓ ٟىبٔٙب اٌَبِ:ٟ
فَ َؼ ِّي اٌفُئا َك ػَيا ًء َعّـــ١ال
َّب ِء
ِ٘ َ ٟاٌ َّ
ٌ َِ ْ
َ َىُٕٙب ف ٟاٌ َّ
ْ ّْ ُ
َ
َ
ُّ
َزَطَ ١غ اٌ َْ ١ه إٌيٚال
اٌٖـــــــــؼَ ٛك
َ ٌْٓٚرَ ْ
َ ٌْٓٚرَ ْ
َزَطَ ١غ اٌ ُّْ ِٗ ١
 ِٓٚمٌه افزقبه َؽفٖخ اٌ ّوو١ٔٛخ ثقطّٙب ؽٍ ٓ١ؤٌزٙب اِوأح ِٓ أػ١بْ غؤبٛخ أْ رىزت ٌٙب ّ١ئًب ثقطّٙب فىزجذ اٌٙ١ب :
ُ ٟٚعفِ َٔٛه َػ ّّب َفطَُّٗ لٍََّٟ
اٌؾ ْ
َ ِٓ ثَ ًْ ٠ب َهثَّخَ اٌ َى َو َِ ُغ ّ
٠ب َهثَّخَ ُ
ِّ
ً
ُ
ْ
َ
َ
َ
اٌِّ ٛك ُِٕــــــ ِؼ َّخ ال ر َْؾفٍ ٟثِ َوكِ ٞء اٌقَٚ ٜاٌىٍِ ُِ
ر َ
َٖفَّؾ ِٗ١ثٍِ ْؾ ِع ُ

الفنية لشعر المرأة.
 اذكر الخصائص ّ -1عبء فِ ٟؼظّٗ لٖبئل لٖ١وح ِٚمطٛػبد رزّٖف ثٛؽلح اٌّٛٙٛع.
٠ -2زّٖف اٌزٖ٠ٛو ف ٗ١ثجَبٛزٗ ٚعّبٌٗ ٚ ،فٍّ ِٓ ٖٛاٌزىٍّف  ،فٖٛهٖ رقٚغ ٌؼبٛفخ اٌّوأح اٌّزلفّمخ ،
٠ٚظٙو مٌه ف ٟلٛي ؽّلح ثٕذ ى٠بك اٌّئكِّة ؽٕٚ ٓ١فذ ( ٚاك ٞآُ ) ّٚجّٙذ ظالي األّغبه ف ٟاٌٛاكٞ
ثؾٕ ٛاأل َّ اٌـّوٙغ ػٍٛ ٝفٍٙب اٌفطٚ ، ُ١وّب ف ٟأث١بد رّّ١خ ثٕذ ٍٛ٠ف اٌّزّ ٟجّٙذ فٙ١ب ٔفَٙب ثبٌ ٌّّْ.
شعري الّذي يمثمو ّّ
مـما يأتي :
 استنتج الغرض ال ّكل ّ
أ  -لبٌذ ّ
إٍُٔ ُؼ ٌٍِ َّؼبٌٟ
ٚالكح ثٕذ اٌَّزىف: ٟأٔب َّٚللاِ ْ
اإلجابة :اٌفقو ( رفزقو ثضمزٙب ثٕفَٙب ).

َْ١زَٚ ٟأر ُٗ١رٙ١ب
أِْْ ِِ ٟ
َْ ٚ

ٍمَ ْزُٗ اٌٛا ِوفُ اٌ ِّلٌُ َ٠
َبٔخ اٌزّ١ّ١خ :أّ ٟاٌَِ ْ١هَ أَثب اٌؼبَّٕ َٛ ُِ ٟع َؼخٌ أَثب ُ
ة  -لبٌذ ُؽ ّ
َ َْ ِٓ ١
اٌؾ َ
ُ
َ
َ
َّ
َّ
َ
ْ
ْ
ُّ
َ
ْ
اإلِب َُ اٌن ٞأمب َك األٔب َُ ٌُٗ ٍََِ ٚىزُٗ َِمبٌـــــــُ ١ل إٌ ٝٙاأل َِ ُُ
أٔذَ ِ
اإلجابة :اٌّلػ.
ص اآلتي  ،ثم أجب عن األسئمة التي تميو :
 اق أر ال ّن ّؽ ٓ١ػٍّذ ّ
ٚالكح ثٕذ اٌَّزىف ٟأّْ اثٓ ى٠لِ ْٚبي اٌ ٝاِوأح غ١و٘ب وزجذ اٌ: ٗ١
ٌَ ُْ رَ ْ َٛ ٙعــــــب ِهَ٠ز ُْ ٌََٚ ٟرَز ََقِ َّ١و
ٖفُ ف ٟاٌ َِ ٜٛٙب ثَ َْٕ ١ــٕب
ٌَ ُْ ٛو ْٕذَ رُ ْٕ ِ
ْ
ْ
َّ
َ
ُ
َ
ً
ٖـ ِٓ اٌنُ٠ ُْ ٌ ٞض ِّ ِو
ٖٕب ُِض ِّ ًوا ثِ َغّــــــــــــبٌِ ِٗ
ََ ٚعٕ ْؾذَ ٌٍِغ ْ
َٚر ََو ْوذَ ُغ ْ
ْزَوٞ
ْ ْم َٛرِ ٟثبٌ ُّ ْ
َّب
ٍَّـــــــــــذَ ثِؤََّٕٔ ٟثَ ْل ُه اٌ َّ
ٌ ِىْٓ كُ٘١ذَ ٌِ ِ
ٌََٚمَ ْل ػ ْ
شعري الّذي تمثمو األبيات السابقة ؟
أ -ما الغرض ال ّ
اإلجابة :اٌفقو ( رفزقو اٌْبػوح ثغّبٌٙب ).
السابقة عمى جمال التصوير.
ب -مثّل من األبيات ّ
اإلجابةّ :جّٙذ ٔفَٙب ثبٌغٖٓ اٌّضّو ٚثبٌجله ٚ ،ف ٟاٌّمبثً ّجّٙذ غ١و٘ب ثبٌغٖٓ غ١و اٌّضّو ٚثىٛوت اٌّْزو.ٞ
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راب اعا  :ال ّ
اًلجتماعي
شعر
ّ
اّلجتماعي.
الثقافي والتفاعل
األندلسي إبان الحكم العربي بالتنوع
 امتاز المجتمعّ
ّ
ّ
ً
األٔلٌَٟ
رفبػال ػّ١مًب عؼً ِٓ اٌّغزّغ
اإلجابة :ؽ١ش رؤٌّف ِٓ ػٕبٕو ِقزٍفخ األػواق ٚاألك٠بْ ٚ ،لل رفبػٍذ ٘نٖ اٌؼٕبٕو
ّ
ِغزّؼًب ِزًّ ّ١يا ف ٟثٕبئٗ اٌؾٚبهٚ ّٞاٌفىو٠ ٌُٚ ، ّٞىٓ ٠زَّٕ ٝمٌه ٌٛال ٍ١بٍخ ؽ ّىبَ األٔلٌٌ اٌمبئّخ ػٍ ٝاٌزؼبٚ ِ٠اٌزَبِؼ ،
األٔلٌَ.ٟ
ٚاؽزواَ ِىٔٛبد اٌّغزّغ
ّ
بين مظاىر التعايش والتفاعل في األندلس.
 ّاإلجابة :رغٍّ ٝاٌزّؼبٚ ِ٠اٌزّفبػً فِ ٟظب٘و ّزّ ِٓ ٝثٕٙ١ب:
األٔلٌَ.ٟ
ٔ) اؽزواَ عّ١غ ِىٔٛبد اٌّغزّغ
ّ
ٕ) ِْبهوخ أرجبع األك٠بْ اٌّقزٍفخ إٌّبٍجبد فِ ٟب ث.ُٕٙ١
ٖ) ِٕؾ ُٙؽوّ ّ٠خ اٌؼجبكح ٚثٕبء اٌىٕبئٌ ٚ ،رجبكي اٌزٙبٔ.ٟ
اّلجتماعي؟
شعر
 ما ىي المظاىر الّتي تناوليا ال ّّ
 -1رٖ٠ٛو ػبكاد األٔلٌَٚ ٓ١١رمبٌ١لُ٘ ف ٟاألفواػ ٚاألرواػ ِ ،ضً فوٚط إٌّبً ٌّوالجخ ٘الي اٌؼ١ل ٚفوؽز ُٙاٌغبِوح
َؼ١لح،
ثنٌه ٚرجبكي اٌزٙبٔ ٟثٙنٖ إٌّبٍجخ اٌ ّ
ْ ْٕزَّو:ٞ
٠مٛي أث ٛاٌؾَٓ ثٓ ٘به ْٚاٌ َّ
د صَبَِٔ١خً
َـــــــــــــــبُٔ ِه اٌَّ ِن ٞأَ ْمو ْوُ
َٚػَب َك اِ ْؽ َ
َ٠ب ٌَ ٍَْ١خَ ا ٌْ ِؼِ ١ل ػُـــــــ ْل ِ
َ
ٕفَ ْو إٌٛٚ
ــبً ْٕ َ٠ظُوُ َْٚاٌَِٝ
بؽالً أ ْ
ِ٘الٌَِ ِه إٌِّ ْ
اِ ْم أَ ْلجَ ًَ إٌَّ ُ
ٚـــ ِِ َٔ ٛ
ٙب ٌِ ٍْ َىــــــــــــــالَ َِ الَ أَ ْوضــــــ َ ْو
ــــ َٟ ٌِٛثَ ًْ
ُِ َؼ ِّو ً
فَمُ ٍْذُ الَ ُِئْ ًِِٕب ثِمَ ْ
َ٘ َنا اٌَّ ِن ٞالَ َ َ٠ىب ُك أَْْ ْ َ٠
ظــــــــــــــ َْ ٙو
ٖ ْ َُ ٛفٍِِ٘ ٟـــبٌَِ ُى ُُ
ثَ ًْ أَصَّ َو اٌ َّ
٠ٚمٛي اثٓ ى٠لِٕٙ ْٚئًب ؽبوُ لوٛجخ أثب اٌ١ٌٛل ثٓ َع ْٛٙه ثبٌؼ١ل :
اٌٚؾَٚ ،ُْٕٗ ِِ ٝرَ ْٕل ٜاألٕبئِ ًُ
إٔجَ َؾذْ رَ ُوُ ٚ
َٕ٘١ئًب ٌَهَ اٌؼُ ١ل اٌّن ٞثِ َه ْ
ق ُّ
ْوانَ أ ٌْفٌ ثَ ْؼ َل ػــــــــــــب ِِ َه لبثِ ًُ
رٍََمّبنَ ثِبٌجُ ْ
ْ َوَ َٚ ٜؽّ١ب َن ثِبٌ ُّـــَٕ ٝفَجُ َ

 ِٓٚػبكاد األٔلٌٌَ ٓ١١جٌ اٌض١بة اٌجٚ١بء ف ٟاألرواػ ٚاألؽياْ،
٠مٛي أث ٛاٌؾَٓ اٌؾٖو:ٞ
جــبً ُؽ ْي ٍْ
اِما وبَْ اٌجَ ُ
َ
١بٗ ٌِ
ّ ْ١جٟ
١بٗ
ث
َ
أٌَِ ُْ رَ َؤٌَ ٟجَِْذُ َ

ة
ٌ فَنا َن ِِـَٓ اٌ َّ
ٖـٛا ِ
ثِؤ َ ْٔ َلٌُ ٍ
ة
ِألّٔ ٟلَ ْل َؽ ِي ْٔذُ ػٍَ ٝاٌَّْجب ِ

ؽوّ٠خ اٌؼجبكح ٚالبِخ اٌىٕبئٌ.
ِْ -2بهوخ اٌَّ١ؾ ٓ١١ف ٟاألٔلٌٌ ِٕبٍجبرِٕٚ ، ُٙؾّ ُٙ
ٖوح:
٠مٛي اٌْبػو ؽَبْ ثٓ أث ٟػجلح ف ٟػ١ل اٌ َؼ ْٕ َ
ٍزَ ْؼجَوا
ٍزَ ْجَْوا
َغلاحَ ثَى ٝاٌ ُّ ْيُْ َٚا ْ
أه ٜاٌ ِّ ْٙوَعبَْ لَل ا ْ
َ
َ
ٚوا
ٗ أَ ْفـــــٛافٙب
ذ اٌ ُّ
ذ األَ ْه ُ
َُ ٚ
ًُ األ ْف َ
َ ْٕل َ
َُ ٚعٍٍَِّ ِ
ٍ ْوثٍَِ ِ
َ
ْ
َّ
ذ اٌ َِّْهَ َٚاٌ َؼٕجَوا
ٕٕبثــــــــَ ١و٘ب
ََ٘ ٚي اٌ ِّو ُ
ف َ
٠بػ َ
َ َّٛ ٚػ ِ
ٍَٚـب ََ اٌـ ُّمِ ًُّ ثِ ِٗ اٌـ ُّ ْىضِوا
بً أَ ٌْطــــبفَ ُُْ ٙ
رَٙبك ٜثِ ِٗ إٌّ ُ

ٕٚ -3ف اٌّ ٓٙاٌّز٠ ٟؼًّ ثٙب إٌّبً ٚ ،رٖ٠ٛو ِؼبٔبر،ُٙ
ومٛي اثٓ ٍبهح األٔلًٌَ ّٛ ِٖ ٟها وَبك ؽوفخ اٌ ِٛهالَخ:
أ ِّب اٌ ِٛهالَخُ فَ ْ َٟ ٙأ ْٔ َىــ ُل ِؽ ْوفَ ٍخ
أَ ْٚهالُٙب َٚصِّــــــب ُه٘ب اٌ ِؾ ْوِبُْ
ّجَّْٙذُ ٕب ِؽجَٙب ثِٖب ِؽت ا ْث َو ٍح
َ ُّٙب ػ ُْو٠بُْ
َ
رَ ْىَ ٛاٌ ُؼواحَ َِ ٚع ْ
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ٕٚ -4ف ِظب٘و اٌزّطٛه اٌؼّوأ ٟوبٌمٖٛه ٚاٌَّبعل ٚاٌىٕبئٌ،
٠مٛي اثٓ ٘ٚج ْٛفٕٚ ٟف لٖو اٌيا٘ ٟف ٟاّج١ٍ١خ:
َّ ٌِٚ
اٌغالٌَخَ َٚاٌ َىّـبال
ًَٕب
ًٍٕب َُ ٚؽ ْ
ٍ َغ َ
ٍيا٘ ٟاٌ َىّب ُي َ
َوّب َِ ٚ
ُ
ُ
ٙــب ًَ ٚ
َِ ٌٚىْٓ ال ُ٠ؾــــــب ٛثِ ِٗ َعّبال
ٛٛال
ُ٠ؾب ٛثِ َ
ْ ْىٍِ ِٗ ػ َْو ً
َّ
َ
َ ِٓ ْ
ْ
ْ
افزِ١بال
اٌؾ
ِ
ي
زب
ق
ِ
ٚ
ًب
ز
ج
ص
ك
ــٛ
ط
اٌ
ٓ
و
ه
ً
ْٓ
ُ ْ
ْ ِ ْ
َ ُ ٌ ِ
َٚلٌ ٛه ِِ ْض َ ُ ِ
َب رُُٕ ١و َٚال ِ٘الال
ٖــ َّْ ٛة
َٚال َ
ّ ّْــــ ً
ّٙبثًب ٌَ ُْ َ ُ٠
فًّب أ ْثمِ ٝ

اّلجتماعي.
شعر
الفنية لم ّ
 اذكر الخصائص ّّ
ٔ -عبء فِ ٟؼظّٗ ِمطٛػبد ّؼوّ٠خ لٖ١وح ٚ ،ال ٍّ١ب ػٕل ٕٚف اٌّٚ ٓٙرجبكي اٌزٙبٔ.ٟ
ٚاٌٛهالخ.
ٕٛ٠ -ظّف اٌٍّغخ اٌ ٍَّٙخ ٚاألٌفبظ االعزّبػّ١خ اٌَبئلح ف ٟاٌّغزّغ األٔلٌَِ ،ٟضً ٍ١ٌ :خ اٌؼ١لٚ ،اٌّٙوعبْ،
ِ
اٌٛهالخ ثٖبؽت اإلثوح اٌّز ٟرىَ ٛإٌبً ٚ ،أصو
ٖ ً١ّ٠ -اٌ ٝاٌّؼبٔ ٟاٌجَ١طخ ٛ٠ٚظّف اٌّٖ ٛه اٌْؼوّ٠خ اٌٍَٙخ  ،وزْجٕ ٗ١بؽت ِ
ً
ٔؾ١ال.
اٌٖ َٛف ٟاٌٙالي ؽز ٝغلا
اّلجتماعية في األندلس.
 اذكر بعض العاداتّ
اإلجابة :فوٚط إٌّبً ٌّوالجخ ٘الي اٌؼ١ل ٚفوؽز ُٙاٌغبِوح ٚ ،رجبكي اٌزٙبٔ ٟثٙنٖ إٌّبٍجخ اٌ َّؼ١لح ٚف ٟاألػ١بك ٚ ،اهرلاء اٌٍّجبً
األث ٘١ف ٟاألرواػ ٚاألؽياْ.
 استنتج المظير الّذي يمثمو كل بيت من مظاىر الشعر اّلجتماعي :ٛاَ
أ -لبٌٛا اٌ ِىزبثَخُ أػٍُْ ٝفطَّ ٍخ ُهفِ َؼذْ لٍُذُ ِ
اٌؾغب َِخ أػٍِْ ٝػ ْٕ َل أ ْل ِ
اإلجابة ٕٚ :ف اٌّ ٓٙاٌّز٠ ٟؼًّ ثٙب إٌّبً ٚرٖ٠ٛو ِؼبٔبر.ُٙ
ْ ُُّ
فِٗ ١
ْك َ ُ٠ن َُّ
فبػ اٌ ِّ َ
ة ُ -و ًُّ لَ ْ
اٌغَٕ َٚ ٝ
ٛبة َ
َ
ٖ ٍو ثَ ْؼ َل اٌ ِّل َِْ ِ
اإلجابةٕٚ :ف ِب٘و اٌزط ّٛه اٌؼّوأ.ٟ
ك
اؽزِفبئِهَ َه ُْ َٔٚ
عبْ فَبَُّٔٗ  ٌَ ْٛ َ٠ػٍَ ْْ َِِٓ ِٗ ١
عـ  -ثُْْو ٜثِ َِ ْٛ َ١اٌ ِّ َْ ٙو ِ
اإلجابةِْ :بهوخ اٌَّ١ؾ ٓ١١أػ١بكُ٘ ٚاالؽزفبي ثٙب.
ص اآلتي  ،ثم أجب عن األسئمة التي تميو :
 اق أر ال ّن ِّْ١وا اٌ ٝاألٙؾ١خ :
٠مٛي اثٓ ففبعخ ِٕٙئًب ٕل٠مٗ ثؼ١ل األٙؾ ٝاٌّجبهن ،
ً

ٍــــــوٜ
ٌ َ
ِْٕٙ ُ١ٌِ -1هَ ٚافِل أُ ْٔ ٍ
ّئْـذَ ِِْٓ ِب ِء َْ ٚه ٍك ثِ ِٗ
 -2فَّب ِ
ْ
ــؾ ًوا
ٍ ْٛكا َء رُلِْ ٝثِ ِٗ َِٕ َ
َ َٚ -3
ْ ٙؾٛحً
ٍز َْقٍَ ُغ ِِْٓ فَ ْو ِ٘ٚب َ
َ -4

ق
ٍـــــوٍ ٚه َ َٛو ْ
َ ّوَٚ ٜفَ ْ
ٖ ًُ ُ
فَ َ
ق
َ ٍٓ أَ َه ْ
ق َِِْٓ ٚ
أها َ
ة ُؽ ْ
صـــــــِ ٛ
ْ
َ
َّ
ك
ْف ْ
ٗ اٌٍ ْ ًُ ١ر َْؾذَ اٌ َّ
َوّب اػزَ َو َ
ك
١ـــب
ث
ػ
ُّعٝ
ٍٛا َك اٌل
ٗ اٌفٍََ ْ
َْٓ
َ
َ
ِ

أ  -استنتج المظير اّلجتماعي الّذي تمثمو األبيات السابقة.
اإلجابة :رٖ٠ٛو ػبكاد األٔلٌَٚ ٓ١١رمبٌ١لُ٘ٚ ،رجبكي اٌزٙبٔ ٟف ٟاألػ١بك.
اّلجتماعي في األندلس.
شعر
السابق عمى خصائص ال ّ
ص ّ
ب  -مثّل من ال ّن ّ
ّ
اإلجابة -1 :األث١بد ِمطٛػخ ّؼوّ٠خ لٖ١وح.
ٍَٙخ ٚاألٌفبظ االعزّبػّ١خ اٌَبئلح ف ٟاٌّغزّغ األٔلٌَِ ، ٟضً ِ :بء ٚهك ،صٛة ؽَٓ ٕٙ١ٌ ،هٍ،وٚه.
ٛ٠ -2ظّف اٌٍّغخ اٌ ّ
ْؼوّ٠خ اٌجَ١طخ ،فمل ّجّٗ عٍل إٌؼغخ ٚفو٘ٚب األٍٛك ثبٌٍ ً١اٌّظٍُ اٌّن ٞىاي ػٓ ث١بٗ اٌفغو،
 -3اٌٖٛه اٌ ّ
ّٚجّٗ اٌؼ١ل ثبٌٛافل اٌّئٌٔ.
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األندلسي
قضايا من ال ّنثر في العصر
ّ
األدبية التأليفية؟
 ما المقصود بالرسائلّ

اإلجابةِ ٟ٘ٚ :غّٛػخ هٍبئً أكثّ١خ رزٕ ّٛع أ٘لافٙب ث ٓ١اٌزوف ٗ١ػٓ إٌّفٌ ثّب ّ
رٍن لواءرٗ ّٚ ،وػ اٌؾمبئك ثؤٍٍٛة لٖٖٟ
ف١بٌ ِّٖٛ ،ٟهح ػٛاٛف إٌّبً ٚأ٘ٛاءُ٘ ف ٟؽ١بر ُٙاٌقبٕخ ٚاٌؼبِخ.
التأليفية.
بين اليدف من الكتابة
ّ
 ّاإلجابة :اٌزّوف ٗ١ػٓ إٌّفٌ ثّب ّ
رٍن لواءرٗ ّٚ ،وػ اٌؾمبئك ثؤٍٍٛة لٖٖ ٟف١بٌ ِّٖٛ ، ٟهح ػٛاٛف إٌّبً ٚأ٘ٛاءُ٘ فٟ
ؽ١بر ُٙاٌقبٕخ ٚاٌؼبِخ.
التأليفية من األندلسيين؟
األدبية
 َمن ىو أشير من كتب في مجال الرسائلّ
ّ
اإلجابة :أ -اثٓ ؽيَ ٕبؽت (ٛٛق اٌؾّبِخ ف ٟاألٌفخ ٚاأل ّ
الف) .ة -اثٓ ُّ١ٙل ٕبؽت (اٌزٛاثغ ٚاٌيٚاثغ).
 طوق الحمامة في األلفة واألّلّف ٟ٘ .هٍبٌخ ه ّك ثٙب اثٓ ؽيَ ػٍٍ ٝبئً ثؼش اٌِ ِٓ ٗ١لٕ٠خ أٌـ ِّوْ َ٠خ َ٠ؤٌٗ أْ ّٕٖ٠ف ٌٗهٍبٌخ فٕ ٟفخ اٌؾُتّ ِٚؼبٔٚ ٗ١أٍجبثٗ ٚأغواِٚ ، ٗٙب ٠مغ ِٕٗ ػٍٍ ٝج ً١اٌؾم١مخ٠ .مغ ٛٛق اٌؾّبِخ ف ٟصالص ٓ١ثبثًب  ،رٕبٚي فٙ١ب
اثٓ ؽيَ اٌؾتّ فْٔ ٟؤرٗ ٚرطٛهٖ ٚأغواٚ ٗٙكهعبرٗ ٚأٔٛاػٗ ِٚىبِٓ اٌَؼبكح ٚاٌزؼبٍخ ف.ٗ١
ٌٍٚؾت ػالِبد ٠مف٘ٛب اٌفطٓ ٙ٠ٚ ،زل ٞاٌٙ١ب اٌنو . ٟفؤ ٌّٙٚب اكِبْ إٌظو ٚ ،اٌؼ ٓ١ثبة
اٌؾت (( :
٠مٛي اثٓ ؽيَ ف ٟثبة ػالِبد
ّ
ّ
إٌفٌ اٌْبهع  ٟ٘ٚ ،اٌـّٕمجخ ػٓ ٍوائو٘ب ٚ ،اٌّؼجوح ٌّٚبئو٘ب ٚ ،اٌّؼوثخ ػٓ ثٛإٙٛب  ،فزو ٜإٌبظو ال ٠طوف ٠ ،زٕمًّ ثزٕمًّ
ٌّْ ٚ .ف ٟمٌه ألٛي ّؼ ًوا :
اٌّؾجٛة ٕ٠ٚ ،ـي ٞٚثبٔيٚائٗ  ً١ّ٠ٚ ،ؽ١ش ِبي وبٌؾوثبء ِغ اٌ ّ
ذ
ٙ
ـ
ـ
ْ
 -1فٍََ َْ ١
ٌ ٌِ َؼ ِْ ٟٕ١ػ ْٕ َل َغِ ١و َن َِِ ٛلفٌ َوؤَّٔ َه ِب ْ َ٠ؾىَ ِِْٓ َْٛؽ َغ ِو اٌجَـ ِ
ْ
ُ
َّ
َ
ْ
ْ
َّ
َّ
ُ
ذ
ٕ ِّوفٙب َؽ١ش أ َ
 -2أ ُ َ
د ف ٟإٌ ْؾ َِٚ ٛإٌ ْؼ ِ
ٖ َوفذَ ََ ٚو ْ١فّب رَمٍَجْذَ َوبٌ َّٕؼِ ٛ
ِٕٙٚب اإللجبي ثبٌؾل٠ش  ،فّب ٠ىبك ٠مجً ػٍِ ٍٜٛ ٝؾجٛثٗ  ٌٛٚرؼّل مٌه ٚ ،اْ اٌزىٍف ٌَ١زج٠ ٌّٓ ٓ١وِمٗ فٚ ، ٗ١اإلٖٔبد ٌؾل٠ضٗ اما
ؽلّس ٚ ،اٍزغواة و ًّ ِب ٠ؤر ٟثٗ ٌ ٛأّٔٗ ػ ٓ١اٌّؾبي ٚفوق اٌؼبكاد)).

الفنية لرسالة ابن حزم؟
 ما ىي أىم الخصائص ّٔ -رَزقلَ ػجبهاد لٖ١وح ٍٍَخ ثؼ١لح ػٓ اٌزىٍف ٚ ،مٌه ٚاٙؼ ف ٟلٛي اثٓ ؽيَ

(( فزو ٜإٌبظو ال ٠طوف ٠ ،زٕمً ثزٕمًّ اٌّؾجٛة ٕ٠ٚ ،ـي ٞٚثبٔيٚائٗ  ً١ّ٠ٚ ،ؽ١ش ِبي وبٌؾوثبء ِغ اٌٌّْ )).

ٕ -رؼبٌظ ػبٛفخ اٌؾتّ ِٓ ِٕظٛه أَبَِٔ ٟزقلِخً اٌزًٍََ إٌّطم ، ٟفؤ ّٚي ػالِبد اٌؾتّ ػٕل اثٓ اٌؾيَ اكِبْ إٌظو ،صُ
اإللجبي ثبٌؾل٠ش.
ٖ -رَزْٙل ثبٌ ّْؼو ٌز١ٙٛؼ اٌـّؼٕ.ٝ
ص اآلتي من رسالة (( طوق الحمامة )) ثم استنتج من خاللو أىم خصائص الرسالة :
 اق أر ال ّن ّأؽت ثبٌٕٛف  ِٓٚ:غو٠ت إٔٛي اٌؼْك أْ رمغ اٌّؾجّخ ثبٌٕٛف ك ْٚاٌّؼبٕ٠خ ٘ٚ ،نا أِو ُ٠زَولّ ِٕٗ ٝاٌٝ
٠مٛي اثٓ ؽيَ ف ٟثبة ِٓ
ّ
اٌؾت  ،فزى ْٛاٌّواٍٍخ ٚاٌّىبرجخ ٚ ،اٌٚ ُٙاٌٛعل ٚ ،اٌَٙو ػٍ ٝغ١و اإلثٖبه  ،فبّْ ٌٍؾىب٠بد ٔٚؼذ اٌّؾبٍٓ ٕٚٚ ،ف األفجبه
عّ١غ
ّ
ٌٍؾت ٚاّزغبي اٌجبي ٚ .ف ٟمٌه ألٛي ّؼ ًوا :
رؤص١وا ف ٟإٌفٌ ظب٘ ًوا ٚ .أْ رَّغ َٔغّزٙب ِٓ ٚهاء علاه  ،ف١ىٍ ْٛججًب
،
ّ
ً
َ
َِْٓ ٌ ُْ َ٠ـــــــ َوُٖ ْ ٛوفٟ
٠َٚ -1ب َِْٓ ال َِٕ ٟفُ ٟؽ ِّت
ٌَ -2مَ ْل أَ ْف َو ْ
ف
ٕفِه
ٛذَ فْ َٚ ٟ
اٌؾ ِّت ثبٌ َّ
ٌِ ٟفُ ٟ
ْ ٚؼ ِ
ف
اٌغَّٕخُ ًِ ْٛ َ٠ب ثَِــ ٜٛاٌ َْ ٛ
 -3فَمُ ًْ  ًْ َ٘ :رُ ْؼ َوفُ َ
ٕ ِ

أىم خصائص الرسالة ىي:
ّ
اٌزىٍف.
أ -اٍزقلِذ ػجبهاد لٖ١وح ٍٍَخ ثؼ١لح ػٓ
ّ
ة -اٌزًٍََ إٌّطم ، ٟفبٌؾتّ ثبٌٕٛف ٠زول ِٕٗ ٝاٌ ٝاٌّواٍٍخ ٚاٌّىبرجخ فبٌٚ ُٙاٌٛعل ٚاٌَّٙوػٍ ٝغ١و اإلثٖبه.
ط – اٍزْٙلد ثبٌ ّْؼو ٌز١ٙٛؼ اٌّؼٕ.ٝ

(
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 التوابع والزوابع.٠وعغ ٍجت رؤٌ١ف ٘نٖ اٌوٍبٌخ اٌّ ٝ
أْ وبرجٙب ُّ١ٙل األٔلٌَ ِٓ ًٕ٠ ٌُ ٟأكثبء ػٖوٖ ٚػٍّبئٗ ّاال إٌمل  ،فؤهاك أْ ٠ضجذ ٌٕظوائٗ
ّ
ّ
ُ
للهرٗ ػٍ ٝاٌىزبثخ  ،فبفزوع ّ١بٌٍْ ٓ١ٛؼواء اٌّْٛٙهٚ ٓ٠اٌىزبة إٌبث، ٓ١ٙ
ٌَّ١ؼّ ِٓ ُٙؼوٖ ٔٚضوٖ ِب ٠ؾٍّ ُٙػٍ ٝاالػزواف ٌٗ ثبٌزف ّٛق ٚاٌؼجموّ٠خ ف ٟىِبٔٗ ٚ ،عود ثٚ ٕٗ١ثِ ُٕٙ١طبهؽبد أكثّ١خ ،
ِٕٚبلْبد ٌغّ٠ٛخ رغٍّذ فٙ١ب آهاء اثٓ ُّ١ٙل إٌملّ٠خ ٚ ،لل أعبىٚ ، ٖٚمٌه ثبػزواف ُٙثزف ّٛلٗ ٚعٛكح أكثٗ.
ٚلل ٚعّ ٗ اثٓ ُّ١ٙل هٍبٌزٗ اٌّ ٝقٔ وٕبٖ أثب ثىو (ّ ٛ٘ٚقّٖ١خ ف١بٌّ١خ).
اٌغٕ ٟأ ٚاٌغّٕ١خ ٠ٚ ،ىٔٛبْ ِغ اإلَٔبْ ٠زجؼبٔٗ ؽ١ش م٘ت.
 التوابع  :عّغ ربثغ أ ٚربثؼخ ّٛ٘ٚ
 الزوابع  :عّغ ىٚثؼخ  ٛ٘ٚ :اٍُ ّ١طبْ أ ٚهئٌٍ ٌ١غٓ.شييد رسالتو (( التوابع والزوابع )).
 عمّل تسمية ابن ُاإلجابة :ألّٔٗ عؼً َِوؽٙب ػبٌُ اٌغٓ ( اٌزبثؼخ ٚاٌيٚثؼخ ) ٚ ،ارّقن وًّ أثطبٌٙب  -فِ ٟب ػلاٖ  ِٓ -اٌْ١ب.ٓ١ٛ
 -4كيف انتزع ابن شييد من توابع الشعراء والخطباء شيادة بتفوقو في األدب؟
اإلجابة :ػٓ ٛو٠ك ارّٖبٌٗ ثزٛاثغ اٌْؼواء ٚاٌ ُىزّبة  ،فٕبلْٔٚ ُٙبلْٚ ، ٖٛأْٔلُ٘ ٚأْلٚ ، ٖٚػوٗ ف ٟأصٕبء مٌه ثؼ٘ آهائٗ
إٌّملّ٠خ ف ٟاألكة ٚاٌٍّغخ ٚ ،وض١وًا ِٓ ّٔبمط ّؼوٖ ٔٚضوٖ ٚ ،كافغ ػٓ فّٕٗ.
 وازن بين رسالتي  (( :طوق الحمامة )) و (( التوابع والزوابع )) من حيث  :سبب التأليف  ،والموضوع.اٌوٍبٌخ

اٌّٛٙٛع

ٍجت اٌزؤٌ١ف

اٌؾت فْٔ ٟؤرٗ ٚرطٛهٖ ٚأغواٚ ٗٙكهعبرٗ
ه ّك ثٙب ػٍٍ ٝبئً ثؼش اٌِ ِٓ ٗ١لٕ٠خ أٌ ِّ ْوَ٠خ َ٠ ،ؤٌٗ أْ
ّ
َؼبكح ٚاٌزّؼبٍخ ف.ٗ١
ٛٛق اٌؾّبِخ ّٕٖ٠ف ٌٗ هٍبٌخً فٕ ٟفخ
اٌؾت ِٚؼبٔٚ ٗ١أٍجبثٗ ٚأغواٚ ، ٗٙأٔٛاػٗ ِٚىبِٓ اٌ ّ
ّ
ِٚب ٠مغ ِٕٗ ػٍٍ ٝج ً١اٌؾم١مخ.
اٌزٛاثغ
ٚاٌيٚاثغ

(

أّْ اثٓ ُّ١ٙل ٌُ  ِٓ ًٕ٠أكثبء ػٖوٖ ٚػٍّبئٗ اال إٌّمل  ،فؤهاك ُػ ِوٙذ فٙ١ب آهاء اثٓ ُّ١ٙل إٌّملّ٠خ
ٚاالػزواف ٌٗ ثبٌزف ّٛق ٚاٌؼجموّ٠خ ف ٟىِبٔٗ
أْ ٠ضجذ ٌٕظوائٗ للهرٗ ػٍ ٝاٌىزبثخ.
ِّٓ ٔبلْ١ّ ِٓ ُٙب ٓ١ٛاٌْؼواء ٚاٌىزبة.

) (األستاذ بدز األسري) (( )579/0009555البدز)
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صة الفلسف ّية
 فنّ الق ّ عمّل كثرت القصص الفمسفية التأممية في العصر األندلسي.اإلجابة :ألّٔٗ وبْ وزّبثٙب ٠زقنٙٔٚب ٍ١ٍٚخ ٌٍزؼج١و ػٓ فىوُ٘ ٚفٍَفزٙب ٚآهائ.ُٙ
قصة ( حي بن يقظان ).
 ّبين ىدف ابن طفيل من تأليف ّ
اإلجابةٌ :ى ٟرىٍ١ٍٚ ْٛخ ٌٍزؼج١و ػٓ فىوٖ ٚفٍَفزٗ ٚآهائٗ.
َ
ٙذ ِٓ فالي ؽ١بح ٛفً
حي بن يقظان)٘ .نٖ اٌمٖخ رٍق ٔ١فٍَف ٟرؤٍِ ٟعّ ً١ألٍواه اٌطج١ؼخ
ٚاٌقٍ١مخُ ،ػ ِو َ
 ّقصة ( ّ
ٌم ٟف ٟعي٠وح ِغٌٛٙخ ِٓ عيائو إٌٙل  ،عٕٛة ف ٜاالٍزٛاء ٚ .لل اٍزطبع ٘نا اٌطفً ثبٌّالؽظخ
ّ
٠لػ(ٝؽ ٟثٓ ٠مظبْ) أُ َ
ٚاٌزؤًِ اٌزله٠غٌ ٟظوٚف اٌؾ١بح ِٚظب٘و٘ب اٌطج١ؼ١خ أْ ٠لهن ثفطورٗ ٚرفى١وٖ أّْ ٌٙنا اٌى ْٛفبٌمًب.
٠نوو اثٓ ٛف ً١ف ٟلٖزٗ أّْ اٌغٛع لل اّز ّل ثبٌطفً ؽ ٟثٓ ٠مظبْ  ،فؤفن ٠جىَ٠ٚ ٟزغ١ش ٠ٚؼبٌظ اٌؾووخ  ،ؽزٚ ٝلغ ٕٛرٗ ف ٟأمْ ظج١خ
وبٔذ لل فملد ٌٚلًا ٌٙب  (( ،فٍّب ٍّؼب اٌٖٛد ظَّٕ ْزٗ ٌٚل٘ب فزجؼذ اٌٖٛد ؽزٍٕٚ ٝذ اٌ ٝاٌزبثٛد ففؾٖذ ػٕٗ ثؤظالفٙب ٠ ٛ٘ٚئٓ ِٓ
ػٙٛب ػٓ ٌٚل٘ب  ،فؾٕٚزٗ ٚ(( ،أهٚرٗ ٌجًٕب
كافٍٗ ؽزٛ ٝبه ػٓ اٌزبثٛد ٌٛػ ِٓ أػالٖ ))  ،فٛعلد اٌظج١خ ف٘ ٟنا اٌٖغ١و اٌّزوٚن
ً
ٍبئ ًغب ِٚب ىاٌذ رزؼٙلٖ ٚروثٚ ٗ١رلفغ األم ٜػٕٗ )).
َ٠وك اثٓ ٛف ً١ف ٟلٖزٗ ثللّ ٍخ و١ف ٠زؼٍُّ اٌطفً ِٓ اٌظج١خ ِٚـ ّّب ؽ ِٓ ٌٗٛاٌؾٛ١اْ ف ٟاٌغي٠وح وضً ١وا ِٓ األّ١بء اٌز ٟرؼ ٕٗ١ػٍ ٝوْف
اٌؾمبئك ٚاوزَبة اٌّؼبهف ٚاٌّٙبهاد ٠ٚ ،ؾى ٝعّ١غ ِب َّ٠ؼٗ ِٓ إٔٛاد  .صُ رّٛد اٌظج١خ اٌز ٟلبِذ ػٍ ٝهػب٠زٗ  ،فٙ١ز ُّ ٌنٌه
٠ٚمف أِبَ عضّزٙب ف ٟؽ١وح ؽزٙ٠ ٝل ٗ٠رفى١وٖ اٌّ ٝك ٕله٘ب فِ ٟؾبٌٚخ ٌّؼوفخ ِب إٔبثٙب  ،ف١ىزْف أْ ّ١ئًب ِب لل فبهق اٌغَل ؛ ثٗ
رى ْٛاٌؾ١بح أ ٚال رى . ْٛصُ ٙ٠زل ٞاٌٛ ٝولخ كفٓ عَل اٌظج١خ ثؼل أْ رؼفٓ ٚ .ثؼل مٌه ٠ؼزّل ػٍٔ ٝفَٗ َِزقل ًِب ِؼبهفٗ ف ٟاوزْبف
ٙوٚه٠بد اٌؾ١بح ِٓ إٌبه ٚثؼ٘ أٌٛاْ اٌطؼبَ.
٠مٛي اثٓ ٛفٚ (( : ً١ارّفك ف ٟثؼ٘ األؽ١بْ أْ أملؽذ ٔبه ف ٟأعّخ  ..فٍّب ثٖو ثٙب هإِٔ ٜظ ًوا ٘بٌٗ ٚ ،فٍمًب ٌُ ٠ؼٙلٖ ِٓ لجً  ،فٛلف
٠زؼغت ِٕٙب ًٍِّ١ب ِٚ ،بىاي ٠لِٕٔٙ ٛب ّ١ئًب فْ١ئًب  ،فوإٌٍٔ ٜبه ِٓ اٌٛٚء اٌضبلت ٚاٌفؼً اٌغبٌت  ،ؽز ٝال رؼٍك ثْٟء اال أرذ ػٍٚ ، ٗ١أؽبٌزٗ
أٌ ٝفَٙب  ،فؾٍّٗ اٌؼغت ثٙب ٚثّب هوت هللا  -رؼبٌ - ٝفٛ ٟجبػٗ ِٓ اٌغواءح ٚاٌمٛح ػٍ ٝأْ ّ٠ل ٠لٖ اٌٙ١ب ٚ ،أهاك أْ ٠ؤفن ِٕٙب ّ١ئًب فٍّب
ثبّو٘ب أؽولذ ٠لٖ  ،فٍُ َ٠زطغ اٌمج٘ ػٍٙ١ب  ،فب٘زل ٜاٌ ٝأْ ٠ؤفن لجًَب ٌُ رَزٛي إٌبه ػٍ ٝعّ١ؼٗ  ،فؤفن ثطوفٗ اٌٍَٚ ُ١إٌبه فٛ ٟوفٗ
ا٢فو فؾٍّٗ اٌِٙٛ ٝغ وبْ ٠ؤ ٞٚاٌ ... ٗ١فىبْ ٠ي٠ل أَُٔٗ ثٗ ً
ٌ١ال ألّٔٙب وبٔذ رمِ َٛمبَ اٌٌّْ ف ٟاٌ١ٚبء ٚاٌلفء  ،فؼظُ ثٗ ٌٛٚػٗ ،
ٚاػزمل أّٔٙب أف ًٚاألّ١بء اٌ.)) ٗ١

حي بن يقظان؟
 ما ىي أىم الخصائص ّالفنية ّ
لقصة ّ
 -1رؤصّوٖ ثّٚبِ ٓ١اٌموآْ اٌىوٚ ، ُ٠ال ٍّ١ب ثمّٖ خ ٍّ١لٔب ِ ٍٝٛػٍ ٗ١اٌَالَ ػٕل موو اٌزبثٛد ٚإٌّبه اٌّز ٟاٍزؤٌٔ ثٙب.
٠ -2ؼزّل اٌزؤًِ ٚاٌزفىو ف ٟاٌقٍك ٚاٌى٘ٚ ، ْٛنا ٚاٙؼ ف ٟل ٌٗٛػٕل رفى١وٖ ٚرؤٍِٗ ثؼل ٚفبح اٌظج١خ فب٘زل ٜاٌّ ّ ٝ
ك ٕله٘ب
ٌّؼوفخ ِب إٔبثٙب.
ّ
 -3ػٕ ٟثللّخ إٌٛف ٚاٌَوك ٚ ،ال ٍّّ١ب ػٕل اٌؾل٠ش ػٓ رؼٍُ اٌطفً ِٓ اٌظج١خ ِٚب ؽ ٌٗٛاٌّٙبهاد ٚاوزْبف األّ١بء ٚاػزّبكٖ
ػٍٔ ٝفَٗ ثؼل ِٛد اٌظج١خ.
ص اآلتي :
 مثّل عمى الخصائص ّحي بن يقظان من ال ّن ّ
الفنية ّ
لقصة ّ
(( صُ أّٗ ٍٕؼ ٌٕظوٖ غواثبْ ٠مززالْ ؽزٕ ٝوع أؽلّ٘ب ا٢فو ِ١زًب  ،صُ عؼً اٌؾ٠ ٟجؾش ف ٟاألهٗ ؽز ٝؽفو ؽفوح فٛاه ٜفٙ١ب مٌه
اٌّ١ذ ثبٌزواة  ،فمبي فٔ ٟفَٗ ِ :ب أؽَٓ ِب ٕٕغ ٘نا اٌغواة فِٛ ٟاهاح ع١فخ ٕبؽجٗ ٚاْ وبْ لل أٍبء ف ٟلزٍٗ ا٠بٖ ! ٚأٔب وٕذ أؽك
ثبال٘زلاء اٌ٘ ٝنا اٌفؼً ثؤِ ! ٟفؾفو ؽفوح ٚأٌم ٝفٙ١ب عَل أِٗ ٚ ،ؽضب ػٍٙ١ب ٚثم٠ ٟزفىو ف ٟمٌه اٌْٟء اٌّٖوف ٌٍغَل ِب ٠لهِ ٞب ٘ٛ
 ...صُ أّٗ ثؼل مٌه أفن ف ٟرٖفؼ عّ١غ األّ١بء اٌز ٟف ٟػبٌُ اٌىٚ ْٛاٌؾ١بح ِٓ اٌؾٛ١أبد ػٍ ٝافزالف أٔٛاػٙب ٚإٌجبد ٚإٕٔبف اٌؾغبهح
ً
أفؼبال ِقزٍفخ ٚؽووبد ِزفمخ ِٚزٚبكح ٚأٔؼُ إٌظو ف ٟمٌه  ،فوأ ٜأّٔٙب رزفك
ٚاٌزواة ٚاٌّبء ٚاٌجقبه ٚاٌضٍظ ٚاٌلفبْ ٚاٌغّو  ،فوأٌٙ ٜب
ثجؼ٘ اٌٖفبد ٚرقزٍف ثجؼ٘ )).

(
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حي بن يقظان:
الخصائص ّ
الفنية ّ
لقصة ّ
ٖخ اٌغواة اٌّن ٞثؼضٗ هللا ٌ١ؼٍُ اثٓ آكَ و١ف ٛ٠اهٍٛ ٜءح أف . ٗ١اٌم ّ
أ -اٌزؤصو ثبٌموآْ اٌىو ( ُ٠ل ّ
ٖخ ٚاهكح ف ٟاٌموآْ اٌىو ُ٠فٍٛ ٟهح
اٌّبئلح  ،ا٠٢خ .) ٖٔ :

ة -اٌزؤ ًِّ ٚاٌزف ّىو ف ٟاٌى ، ْٛؽ ٓ١أفن ف ٟرٖفؼ األّ١بء اٌّز ٟف ٟػبٌُ اٌىٚ ْٛاٌؾ١بح ػٍ ٝافزالف أٔٛاػٙب ّ١ِٚي٘ب ِٓ
ثؼٙٚب.
ط -كلّخ إٌٛف ٚ ،مٌه ؽٕٚ ٓ١ف ٛو٠مخ رؼٍّٗ كفٓ عضّخ اٌظج١خ ٚؽٛاهٖ ِغ ٔفَٗ.
حي بن يقظان من حيث  :سبب التّسمية  ،واليدف من التأليف .
 وازن بين رسالة التوابع والزوابع ّوقصة ّ
ٍجت اٌزَّّ١خ
ؽ ٟثٓ
ّ
٠مظبْ
اٌزٛاثغ
ٚاٌيٚاثغ

(

اٌٙلف ِٓ اٌزؤٌ١ف

ٖخ اٌطفً (ؽ ّ ٟثٓ ٠مظبْ ).
َٔجخ اٌ ٝثطً اٌم ّ

اٌمٖخ فىوٖ
أهاك اثٓ ٛف ً١أْ ٠ؼوٗ ِٓ فالي
ّ
ٚفٍَفزٗ ٚآهاءٖ ف ٟاٌىٚ ْٛاٌٛعٛك.

أّٔٗ عؼً َِوؽٙب ػبٌُ اٌغٓ ٚ ،ارّقن و ًّ أثطبٌٙب  -فِ ٟب
ػلاٖ  ِٓ -اٌْ١ب.ٓ١ٛ

أّْ اثٓ ُّ١ٙل ٌُ  ِٓ ًٕ٠أكثبء ػٖوٖ ٚػٍّبئٗ اال
إٌّمل  ،فؤهاك أْ ٠ضجذ ٌٕظوائٗ للهرٗ ػٍ ٝاٌىزبثخ.
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والمملوكي
األيوبي
الوحدة ال ّثانية  :األدب في العصرين
ّ
ّ
قضايا من الشعر في العصرين  :األيوبي والممموكي.
مقدمة:
ي؛
الممموكي باألحداث الجسام  ،الّتي أصابت أقطار العالم اإلسالمي بالتف ّكك
األيوبي و
 حفل العصرانالسياسي والعسكر ّ
ّ
ّ
ّ
المغولي ما ىو دور األدب في ىذه األحداث ؟
الصميبي و
من جراء الغزوين :
ّ
ّ

اإلجابةٌ :مل وبْ ٌألكة كٚه وج١و ف ٟرٖ٠ٛو رٍه األؽلاس ٚ ،اٍزٕٙبٗ ُّ٘ اٌٍَّّٚ ، ٓ١ؽضّ ُٙػٍ ٝاٌغٙبك ٚ ،رؾو٠و أهاٟٙ
اٌٍَّّ.ٓ١

ا
أوًل  :شعر الجهاد
شعر
 -1صدى الغزو ا
لصميبي في ال ّ
ّ
الممموكي.
األيوبي و
بين دور األدب في تسجيل األحداث ومواكبتيا في العصرين :
 ّّ
ّ
اإلجابة :ػب ِ٠اٌْؼو أؽلاس اٌؼٖو ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛوٚ ، ٟرفبػً ِؼٙب ثزٖ٠ٛو٘ب ٚ ،اإلّبكح ثجطٛالد لبكرٙب ِٓ آٌٍَّّ١
ٚرج١بْ آصبه٘ب ٕٚٚ ،ف إٌىجبد اٌّز ِٟٕ ٟثٙب اٌٍَّّ.ْٛ
ٍٕ١ج ٟاِز ّل ِٓ أٚافو اٌموْ اٌقبٌِ اٌٙغو ٞاٌ ٝأٚافو اٌموْ اٌ َّبثغ
رؼوّٙذ ك٠به اإلٍالَ ف ٟاٌـّْوق اٌؼوثٌ ٟغيٚ
ّ
اٌٙغوّٙٚ ، ٞلد ٘نٖ اٌؾمجخ ٔياػبد كافٍ١خ ث ٓ١أِواء اٌلٚي اإلٍالِ١خ ٚلبكرٙب فٚؼفذ لّٛر ُٙاٌؼَىو٠خ ؛ ِب ّ٘١ؤ ٌلٚي أٚهٚثب
أْ رغي ٚاٌـّْوق اٌؼوثٚ ٟرؾزًّ ثؼ٘ ِلٔٗ رؾذ َِّ (( ٝاٌؾوٚة اٌٍٖ١ج١خ )).
ٚلل ل ٘١هللا  -رؼبٌٌ - ٝأل ِّخ ثؼ٘ اٌمبكح أِضبي:
ػّبك اٌل ٓ٠اٌئىٚ ، ٟاثٕٗ ٔٛه اٌل ٓ٠ىٔىٕٚ ، ٟالػ اٌل ٓ٠األٛ٠ث ، ٟاٌن ٓ٠ػٍّٛا ػٍ ٝرٛؽ١ل ٕفٛف اٌٍَّّ ، ٓ١ف ٟثالك اٌْبَ
ِٖٚو ٌّٛ ،اعٙخ ٘نا اٌغيٚ ٚرؾو٠و ِب اؽزٍٗ األػلاء ثؼل ؽوٚة ٛبؽٕخ أػبكد ٌألِخ ؽمّٙب ١٘ٚجزٙب ٚ .اوت اٌْؼو ٘نٖ
اٌؾوٚة  ّٕٛٚ ،ه أؽلاصٙب رٖ٠ٛوًا كل١مًب ٚ ،أّبك ثفزٛؽبرٙب ِٚ ،لػ أثطبٌٙب ٚلبكرٙب ٕٚ ،بهد ٘نٖ اٌؾوٚة ٘ ٟاٌٖجغخ اٌؼبِخ
ٌّٛٙٛػبرٗ  ،فال ٠ىبك كٛ٠اْ ّؼو ٠قٍ ٛف٘ ٟنٖ اٌؾمجخ ِٓ لٖبئل ػٓ اٌجطٛالد اٌوائؼخ فِ ٟمبِٚخ اٌٍٖ١ج٠ ٌُٚ ، ٓ١١ىزف
اٌْؼواء ثنٌه  ،ثً ٕٚفٛا إٌىجبد اٌز ُِِٟٕ ٟثٙب اٌٍَّّٚ ، ْٛال ٍّ١ب اٌغوائُ اٌٛؽّْ١خ اٌز ٟالزوفٙب اٌٍٖ١ج ْٛ١ف ٟاٌملً
ٚغ١و٘ب ِٓ اٌّلْ اإلٍالِ١خ.
إن الشعر عايش أحداث ىذا العصر في مضامين ثالثة:
 ّأ  -رٖ٠ٛو ٍم ٛٛث١ذ اٌّملً ثؤ٠ل ٞاٌٍٖ١ج.ٓ١١
 ، ٞاٌّز ٟلبٌٙب ثؼل اؽزالي اٌٍٖ١ج ٓ١١ث١ذ اٌّملً
 ِٓٚاٌمٖبئل اٌّجىوح اٌزّٛ ٕ ٟهد ٘نا اٌؾلس لٖ١لح اٌْبػو ِؾّل ثٓ أؽّل
األثْ ٛ١هك ّ
َ
ّ
ٚؽ٘ ػٍ ٝلزبي اٌغياح ِٕٙٚ ،ب:
ٚؽش ػٍ ٝاموبء اٌـّْبػو ٚاٍزٕٙبٗ اٌ، ُّٙ
ٍٕخ (٘ 492ـ ) ٕٚٚ ،ف فٙ١ب آصبه ٘نا االؽزالي ،
ّ
َٛا ِع ُِ
ُِّٛع اٌ َّ
َِي َْعٕب ِكِب ًء ثِبٌل ِ
ُ ٗٚ
الػ اٌ َّ ْو ِء َك ِْ ٌغ ُ٠فُ ِ١
ََُّ ّٚو ِ
ٍ ِ
ََ ٚوْ١فَ رَٕب َُ اٌ َؼَ ًْ ِِ ُْٓ١ء ُعفِٙٔٛب
الَ اَِّْ َٚها َء ُو ُْ
فَبِٙ٠ب ً ثَِٕ ٟاإل ْ
ٍ ِ

ٕـــــخ ٌ ٌٍِ َّوا ِؽ ُِ
فٍََ ُْ ْ َ٠ج َ
ك َِِّٕب ػ َْو َ
ٖٛا ِه َِ
ة ُ
ّجَّذ ٔب ُه٘ب ثِبٌ َّ
اٌؾ ْو ُ
ا َما َ
د أَ ْ٠مَظَــــــــذْ ُو ًَّ ٔبئِ ُِ
ػٍََ٘ ٝفَٛا ٍ
ُّ
ٍ ُِ
َٚلبئِ َغ ِ ٍْ ُ٠ؾ ْمَٓ اٌن َه ٜثِبٌ َّٕــــــب ِ

 ِٓٚمٌه لٛي اثٓ اٌّغبٚه ٠جىِ ٟب ؽ ًّ ثبٌـَّغل األلٖ ٝثؼل ٚفبح ٕالػ اٌل ٓ٠األٛ٠ث٠ٚ ،ٟوث ٜث ٓ١األِبوٓ اٌّملٍخ ف ٟأؽيأٙب :
د
د
ٍٕ ٟف ٟاٌجُىب إ٢ب َي ثِبٌجُ ُىوا ِ
ِ
أَ َػ ْ َّٟ ٕ١ال ر َْولَ ِِْ ٟـــــــــــــَٓ اٌ َؼجَوا ِ
د
ػٍَ ٝاٌ َّ ْ
د َٚاٌ َّ
َ ِغ ِل األ ْلٖ ٝاٌَّنَ ٞع ًّ لَ ْل ُهُٖ
ٍٖٛا ِ
ػٍَ ِٓ ِٛ ْٛ َِ ٝا ِإل ْفجب ِ
َ
د
ٍ ِو٘ب
َٚرُ ْؼٍِٓ ثِ ْ
ٌِزَ ْج ِه ػٍَ ٝاٌمُلًْ اٌجِـــــــال ُك ثِؤ ْ
بألؽـــــــيا ِْ َٚاٌزُّ َوؽب ِ
ٌِزَ ْج ِه َػٍَ ْٙ١ب َِ َّىخٌ فَ ْٙـــــــــــــ َ ٟأُ
َ
َّ
ْ
َ
د
فب
و
ػ
اٌٝ
ـذْ
ل
ال
نٞ
ٌ
ا
ْىٛ
ْ
ر
ٚ
ُٙـب
ز
ف
َ َ ِ
َ

(
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ة  -اٌلػٛح اٌ ٝرؾو٠و اٌّلْ ٚال ٍّ١ب ث١ذ اٌّملً.
أفن اٌْؼواء ػٍ ٝػبرم ُٙػتء اٌزؾو ٘٠ػٍِٛ ٝاعٙخ اٌٍٖ١جٚ ٓ١١اٍزضبهح اٌٚ ُّٙاٌؼيائُ.
فٙنا اثٓ اٌمَ١وأ٠ ٟلػ ٛاٌمبئل ٔٛه اٌل ٓ٠ىٔى ٟاٌ ٝأمبم ث١ذ اٌّملً ف ٟلٖ١لح ٠ؼبهٗ فٙ١ب أثب رّبَ ف ٟلٖ١لرٗ اٌّْٛٙهح
(فزؼ ػّٛهّ٠خ):
ت
ُ ٚ
٘ن ٞاٌ َؼيائِ ُُ ال ِـــــــــب رَلَّػ ٟاٌمُ ُ
َِ ٘ٚن ِٖ اٌ ِّ ُُ َّ ٙ
اٌالرَِ ٟزـــــــــــــَ ٝفطَجَذْ
َ
ٕبفَ ْؾذَ ٠ب ثَْٓ ِػـّـــــــب ِك اٌلّ ٓ٠م ْه َٚرَٙب
ت
٘ اٌ ٝاٌ َّ ْ
فَب ْٔ َْ ٙ
َ ِغ ِل األ ْلٖ ٝثِنَ ٌَ ٞغ ٍ

ذ اٌ ُىز ُُت
َٚم ٞاٌ َّىــــــب ِه َُ ال ِب لبٌَ ِ
رَ َؼضَّ َودْ َفٍفَـــــٙب األّْؼب ُه َُ ٚ
اٌقطَ ُت
ت
واؽ ٍخ ٌٍِ ََّـــــــــــبػ ٟكَٙٔٚب رَ َؼ ُ
ِث َ
ْ
َ
ُ
ًْ ُِ ْورَمِ ُت
َ ١ٌٛ٠ه ألٖ ٝاٌ ُّٕ ٝفبٌمل ُ

عـ  -رَغ ً١االٔزٖبهاد ٚ ،اٌزٕٙئخ ثبٌفزٛؽبد ٚال ٍّ١ب فزؼ ث١ذ اٌّملً.
ٌُ ٠ىٓ اٌْؼو ثّؼيي ػٓ أؽلاس ٘نٖ اٌّوؽٍخ ِٚب فٙ١ب ِٓ ِؼبهن فبٍٕخ ٚ ،أزٖبهاد فبٌلح  ،ثً أٗ ربثغ رفٖ١الد ٘نٖ األؽلاس
ِزبثؼخ كل١مخ فٔ ٟمب ٛاٌزّبً ِغ ل ٜٛاٌٍٖ١ج ٓ١١اٌجبغ١خ.
ٔ ٖٛثٙنا اٌفزؼ اٌّجٚ ، ٓ١أّبك ثبٌجطً اٌّظفو ٕالػ اٌلٕ ٓ٠بؽت إٌٖو األغ ّو ،
لبي اثٓ اٌ ّ
َبػبر ٟف ٟفزؼ ٛجو٠خ ٍٕخ ( ٘ 523ـ ) ٚلل ّ
ٚثِ ّٓ١ىبٔخ ٘نا اٌفزؼ اٌؼظٚ ُ١اهرجب ٗٛثّ ّىخ ٚاٌملً :
فَمَ ْل لَـــــ َّودْ ػُ ُْٛ١اٌـ ُّئْ ِِٕٕ١ب
َعٍَذْ َػ َيِبرُ َه اٌفَ ْز َؼ اٌـ ُّجٕ١ب
َ
َ
ٕ١ّٙب
الَ ٌَـ ّّب
َه َككْدَ أَف١ـــــ َنحَ اإل ْ
ٕ ْوفُ اٌمٚب ِء ثِٙب َ
غلا َ
ٍ ِ
َغــلَدْ فْ َٚ ٟعَٕ ِخ األِ ّ٠بَ فبالً
َٚف ٟعـــــــِ ١ل اٌ ُؼال ِػ ْملًا صَّٕ١ب
َ٠ٚب هللِ َوـــــــــــ ُْ أ ْث َىذْ ػُ١ـٔٛب
ٍ َّودْ لٍُٛثًب
فَ١ب هللِ َوــــــــــ ُْ َ
رَ َوفَّ ُغ ػَــــــــْٓ أ ُوفِّ ّ
اٌال َِِٕ١ب
ٞ
َِٚب َٛجَـــــــــــــوَّ٠خً ّاال َ٘ ِل ٌّ

 كان لمعركة حطين وتحرير بيت المقدس صدى كبير في الشعر العربي آنذاك ،شعرية مناسبة.
مستشيدا بنصوص
وضح ذلك
ً
ّ
ّ
األٛ٠ث ٟػٍٝ
اإلٍالِ ، ٟفٙ١ب اٌٍَّّ ْٛثم١بكح ٕالػ اٌلٓ٠
اإلجابةِ :ؼووخ ؽط ٓ١اٌقبٌلح ٘ ٟاٌّٛلؼخ اٌفبٍٕخ ف ٟاٌزبه٠ـ
ّ
ّ
ً
ِؾزال ِِٓ ك٠به اإلٍالَ ف ٟثالك اٌْبَ  .رون ٘نا إٌّٖو
اٌٍٖ١جٚ ، ٓ١١رّ ّىٕٛا ِِٓ رؾو٠و ث١ذ اٌّملً صُ رؾو٠و ِؼظُ ِب وبْ
إٔلاء ١ٛجخ فٔ ٟف ًٛاٌٍَّّ ٓ١اٌن ٓ٠لوّ د ػ ُٙٔٛ١ثبٍزوكاك ث١ذ اٌّملً ،ثؼل أْ ٛبي اٌؼٙل ػٍ ٝاؽزالٌٗ،
٠مٛي اٌوّ١ل إٌبثٍَ:ٟ
ذ اِ٢ــــــــــب ُي رَ ْٕزَ ِظ ُو
٘نا اٌَّن ٞوبَٔ ِ
أٙؾ ٝثِ ِٗ َػٍَُ
ً أْْ ْ
٠ب ثَ َْ ٙغخَ اٌمُ ْل ِ
ٕ ْٛدٌ رَ ْمَْؼــــــــــــــ ِ ُّو ٌَُٗ
ّللاُ أ ْوجَ ُو َ
ِّ
ِب ْ
ُ
بؽٍ ٟصَ ًوٜ
َ
اٌ
ى
وا
ط
اٌ
٘نا
َّ ٚو
ّ
اف َ
ُّ

ٛ١ف هللِ أ ْلــــــــٛا ٌَ ثِّب َٔ َنهٚا
فَ ٍْ ِ
ْ ُو
اإل ْ
الَ ِِْٓ ثَ ْؼ ِل ْٕ ُِ َٛ ْ٘ َٚ ٍّٟ َٛزَ ِ
ٍ ِ
ُّ
َ
ْ
ٗ رَٕف ِط ُو
ُ
ّ ُُّ اٌنهَٚ ٜرَىب ُك ْ
األه ُ
َ
اٌٖفُ ُو
ه
ِ
ْـــــــــال
ػ
أ
ٗ
ث
ٍٛ
ؼ
ز
ٌ
اال
َ
ْ
ُّ
ِِ
ّ ِ
ُ

 ُؽ ّوهد ِلٕ٠خ ػىب ػٍ٠ ٝل اٌٍّه األّوف ٕالػ اٌل ٓ٠فٍ ً١ثٓ اٌٍّه إٌّٖٛه ٍ١ف اٌل ٓ٠لال ْٚٚثؼل أْ ظٍّذ ِؾزٍّخ أوضوِٓ ِئخ ػبَ ثؼل ِؼووخ ؽطُ٘ٚ ، ٓ١يَ آفو ع١ٌٍٍٖ ِ١جٍٕ ٓ١١خ ( ٓ٘ ٙ9ـ ) ٚأُفوعٛا ِٓ ِؼمٍ ُٙاألف١و،
ٚف ٟمٌه لبي ّٙبة اٌلِ ٓ٠ؾّٛك اٌؾٍج: ٟ
ذ اِ٢ـب ُي ٌَ ٍََْٛ ٛجَذْ
٘نا اٌَّن ٞوبَٔ ِ
َ
ة فَ َى ُْ ل ْل أ ْْٔـَؤدْ فِزًَٕب
أُ َُّ ُ
اٌؾـوِ ٚ
ٍـجَمَذْ
َْ١ذَ َِب َ
٠ب َ ََ ْٛ َ٠ػ ّىب ٌمَ ْل أ ْٔ َ
ؼ َٚا ْثزَـــــ ََ ٙغذْ
فَمَ َّو َػ ًْٕ١ب ٌِٙنا اٌفَ ْز ِ

ت
ُهإْ ٠بُٖ ف ٟإٌَّ ْ َِ ٛالَ ْ
ٍز َْؾَ١ذْ َِِٓ اٌطٍََّ ِ
ت
َ
ْ ِ
ّبة اٌ َُ ١ٌٛل ثِٙــــــــب ٘ ًَْ ٛال َ ُْ ٌَٚرَ ِ
َّ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ت
ز
ى
اٌ
فٟ
ٜ
ف
ل
ل
ِب
ٚ
زــــــٛػ
ف
اٌ
ثِ ِٗ
ْ
ِ
ُ َ
ُ
ت
ثِجِ ْ
اٌؾ ُ
ْ ِو ِٖ اٌ َىؼــــْجَخ اٌ َغ ّوا ُء فُ ٟ
ــغ ِ

الصميبي في أشعارىم.
 اذكر ثالثة من الشعراء الّذين انعكست أصداء الغزوّ
ّبػبرٚ ،ٟاثٓ اٌمَ١وأٚ ،ٟاثٓ اٌّغبٚه،
اٌؾٍجٚ ،ٟاثٓ اٌَ
إٌبثٍَّٙٚ ،ٟبة اٌلِ ٓ٠ؾّٛك
اإلجابة :األثٛ١هكٚ ،ٞاٌوّ ّ١ل
ّ
ّ
ّ
( ٠ىزف ٟثنوو صالصخ ).

(
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(ختصّص) الفصل الدّزاس ّ

شعر
 -2صدى الغزو المغولي في ال ّ
غيا اٌـّغٛي اٌؼبٌُ اإلٍالِ ٟلجً أزٙبء اٌؾوٚة اٌٍٖ١ج١خ  ،فمٛٚا ػٍ ٝاٌقالفخ اٌؼجبٍّ١خ ٚك ِّوٚا ػبّٕزٙب ثغلاك ٍٕخ
( ٘ ٙ٘ٙـ ) ٚ ،ػبصٛا ف ٟاألهٗ ً
لزال ألٍ٘ٙب ٚكِبهًا ٌل٠به٘ب ٚؽولًب ٌـّىزجبرٙب.
 أبرز ما في ىذه األحداث من مضامين :أ  -رٖ٠ٛو ٍم ٛٛاٌّلْ.
ٍم ٜوض١و ِٓ اٌّلْ اإلٍالِ١خ ف٠ ٟل اٌغي ٚاٌـّغ ِٓ ٌٟٛأ٘ ّّٙب ِلٕ٠خ ثغلاك  ،فىبْ ٍمٙٛٛب ؽلصًب ً
عٍال ٌٗ ٚلغ ِئٌُ فٔ ٟفًٛ
اٌٍَّّ ٓ١عّ١ؼ ُٙ؛ فٕظُّ ّؼواإُ٘ ِواص ٟرْ١غ األٍ ٝف ٟإٌفٚ ًٛرض١و ّغٙٔٛب ،

ِٓ ٘نٖ اٌـّواص ٟلٛي اثٓ أث ٟاٌَُ١و:

ٌَِبئِ ًِ اٌ َّل ِْ ِغ ػَْٓ ثَ ْغلا َك ْ
جبة لَ ْل ٍـبهٚا
افجـــــــب ُه فَّب ُٚلٛفُ َه َْ ٚ
األؽ ُ
٠ب ىائِو َٓ٠اٌ ٝاٌ َّي ْٚها ِء ال رَفِــلٚا فَّب ثِنا َن اٌ ِؾّـــــــَٚ ٝاٌلّا ِه َكّ٠ب ُه
ّ ُوفَذْ ثِ ِٗ اٌـ َّؼـــــــــــبٌِ ُُ لَ ْل َػفّبُٖ ا ْلفب ُه
اٌقــالفَ ِخ َٚاٌ َّو ْث ُغ اٌَّنَ ٞ
ُ
ربط ِ
َ
ُِّٛع ػٍَ ٝا٢صــــــــــب ِه آصب ُه
ل
ٍ
ٌ
ٚ
و
ص
أ
ٗ
ؼ
ث
ه
فٟ
ٍٝ
ج
اٌ
ف
ٖ
ؼ
ٌ
ؾٝ
أٙ
ْ
َِْ ِ ٌ
َِ
َِ ْ ِ ِ
ِ
َ
ْ
ْ
َّٚ ٓ٠اٌجـــــبغ َْٛفُ ّغب ُه
ل
بٌ
ث
ً
ؽ
ِب
ٜ
رو
ٔ
ــــؤ
ف
ٜٛ
ى
ْ
اٌ
ٕب
ث
ه
٠ب
اٌَ١
َّ
ْهَ
ذَ
َّ
َ
َ
َ
َّ
ِ
ِ
صُ ٍمطذ ِلٕ٠خ كِْك ػٍ٠ ٝل اٌمبئل اٌّغ ٌٟٛغبىاْ ٍٕخ ( ٘ 699ـ ) ٚ .ث ّٓ١اٌْبػو ػٍ ٟاألٚربهِ ٞب ؽ ًّ ثٙنٖ اٌّلٕ٠خ ِٓ لزً
إٌفٙٔٚ ، ًٛت األِٛاي ٚ ،اٍزولبق األٚالك ٍٚ ،ج ٟإٌَبء ٚلزٍٚ ، ٓٙرقو٠ت اٌجالك  ،فمبي :
ك ػَيا ِن
أؽَََٓ ّللاُ ٠ب ِك َِْْــــ ُ
ْ
ُ
ً
ٌ ثـ ( لبٍَٔٚ ) َْٛ١ب ٍ
َٚثِؤ ْٔ ٍ
َّ َٛولَ ْز َُ ُْ ٙؽٛا ِك ُ
س اٌلَّ٘ ِو ِثبٌمَ ْز ًِ

فَِ ٟغبِٔ ١ه ٠ب ِػّـــب َك اٌجِال ِك
ٕجَؾٛا َِ ْغَٕ ًّب ِأل٘ ًِْ اٌفََب ِك
أَ ْ
ت األَ ِْٛا ِي َٚاألَ ْٚال ِك
َْٙ َٔٚـــــ ِ

ة  -رَغ ً١االٔزٖبهاد.
المغولي ،
 كان لمعركة عين جالوت صدى كبير في الشعر العربي زمن الغزوّ
شعرية مناسبة.
مستشيدا بنصوص
وضح ذلك
ً
ّ
ّ
اإلجابة :وبٔذ ِؼووخ ػ ٓ١عبٌٛد ٍٕخ ( ٘ ٙ٘4ـ ) ثم١بكح اٌٍَطبْ لطي ثلا٠خ رؾو٠و اٌجالك اإلٍالِ١خ ِٓ اٌّغٛي ٚ ،وبْ ٌٙنا
اٌؾلس اٌؼظ ُ١رؤص١وٖ اٌؼّ١ك فٔ ٟف ًٛاٌٍَّّ ٓ١عّ١ؼًب ٚ ،وبْ أّ ّل فوؽً ب ٚأػظُ رؤص١وًا فٔ ٟف ًٛاٌْؼواء ِٕ ، ُٙفزغّٕٛا ثٙنا
ِٖٛها ِٖ١و اٌّغٛي ١ِْٚ ،لًا ثبٌٍَطبْ اٌّظفو لطي:
إٌّٖو اٌّئىه  ،فمبي أؽلُ٘
ً
َّآَ َعّــً ١ؼب
ٍََ٘ َه اٌ ُى ْف ُو ف ٟاٌْ ِ
ٍ١ه اٌ ُّ َ
ع
ظفَّ ِو اٌ ٍَِّ ِه ْ
ثِبٌ َّ ِ
األه َِ ٚ
ْ
ـــــــــي ٍَ
ٍَِِ ٌه عب َءٔب ِث َؼ ْي ٍَ ََ ٚؽ
ّ ْى َو ما َن ػٍَــــ ْٕ١ب
أَ ٚع َت ّللاُ ُ
ْ

ْٗ ٙ
ٍز ََغ َّل ا ِإل ْ
َٚا ْ
ٍال َُ ثّ ْؼ َل كُؽِ ٛ
ْ
ُ
ْٗ ٙ
ف اإل ْ
َ
ـــالَ ِػٕ َل ِٔ ٛٙ
ٍ ِْ ١
ٍ ِ
ْ
َيَ
ْٗ ٚ
ج١
ث
ٚ
ٖ
و
ـــ
ـ
ّ
َ
ث
ٔب
ى
ز
ػ
فَب
ْ
ِ ُ ْ ِِ َِ ِ
ْ
ُ
ْٗ ٙ
د فوِ ٚ
كائِ ًّب ِِض ًَ ٚا ِعجـــب ِ

ٚلبي ّوف اٌل ٓ٠األٖٔبه ِٓ ٞلٖ١لح ّ٠لػ فٙ١ب اٌٍّه إٌّٖٛه اٌضبٔ ٟاألٛ٠ثٕ ٟبؽت ؽّبح ِغ عٕلٖ اٌ ٝعبٔت اٌّظفو لطي
فِ ٟؼووخ ػ ٓ١عبٌٛد :
ّ ًَّ ػُوّٙٚب
ْٕ ِّ ٚذَ َ
ُهػْذَ اٌ ِؼل ٜفَ َ
ة اٌ َّيث ِْ ٛػٍَ ُُْ ِٙ ١
اٌؾ ْ
كاهدْ َهؽَ ٝ
َ
ـــو ِ
َ
َ
ــــَ١ؼ َِوا ِؽ ًٍ
ٖ ٍو ف
َْ٠َٛ ٛٚذَ ػَْٓ ِِ ْ
َ
َؽزَّ ٝؽفِ ْ
ظذَ ػٍَ ٝاٌ ِؼجـــــــب ِك ثِالكَ٘ب

ٌََٚم١زَٙب فَ
َ
ّٙب
ــــــــــؤف ْندَ فَ ًَّ ُعِ ٛ١
ٍ ُُ ُُ ٙؽـــطب ََ َعوْ٠ــٙب
فَ َغلَدْ ُهإُ ٚ
ثو َوزِٙب َٚثَ َْٓ١ػَوْ٠ــــــــِٙب
ِب ثَْ َْٓ١
ّٙب
ِِْٓ ُهِِٙ ٚب األ ْلٖ ٝاٌْ ٝ
أؽجــِ ٛ

الفنية لشعر الجياد.
 اذكر الخصائص ّّٔ ٠ -زٖف ثبٌٛالؼّ١خ ِٓ فالي ٕٚف أؽلاس اٌّؼبهن ٕٚفًب ِجبّوًاِ ،ضً ٕٚف ّوف اٌل ٓ٠األٖٔبهِ ٞؼووخ ػ ٓ١عبٌٛد.
ٕ٠ -ىضو ِٓ اٍزقلاَ اٌفٕ ْٛاٌجل٠ؼّ١خ
ُ
ْ
ْ
َ
ا٢صبه آصب ُه ) ٚ ،اٌطجبق ( ف١ب هللِ َو ُْ ٍَوَّد لٍٛثًب َ٠ٚب هللِ َو ُْ أ ْث َىذ ػُٔٛ١ب).
ِٛع ػٍَٝ
ِ
وبٌغٕبً ( َُّ ٌٍِٚل ِ
ٖ٠ -زّّ١ي ثؾواهح اٌؼبٛفخ ٚرلفّك اٌـّْبػو ٚ ،ال ٍّ١ب ػٕل اٌؾل٠ش ػٓ ٍم ٛٛاٌّلْ ٚرٖ٠ٛو اٌّآٍٚ ٟاٌفوػ ثبالٔزٖبهاد.

(
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ي األوّل (القضايا األدبيّة)
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مـما يأتي :
 استنتج المضمون الّذي يمثمو ّكل ّ
ٖ ٌو ََ ٚف ُْ ١و
الػ َْ َٔٚ
ٕ ٌ
بٕ ِو اٌ َّ
الػ َ
ً ثِبٌ ٍَِّ ِه إٌّ ِ
أ  -لبي ػّبك األٕفٙبٌٍَِّٕٔٚ :ٟب ِ
ٖ ِ
ُ
َ
َ
ُ
ُٔ
ْ
زٛػ َِٚبما ػََُ ١و
ً
ٙٛٙب اٌ ٝاٌم ْل ِ
ؼ اٌف ِ
ً َْْ٠ف ٟاٌغٍ ًَ ١ثِفز ِ
اإلجابة  :اٌلػٛح اٌ ٝرؾو٠و اٌّلْ ٚال ٍّ١ب ث١ذ اٌّملً.
ة  -لبي اثٓ ِٕ١و اٌطواثٍَ :ٟفَ ْز ٌؼ أػب َك ػٍَ ٝاإل ْ
َ ُُّٗ َٚا ْ٘زَ َّي ِػ ْطفبُٖ
الَ ثَ َْ ٙغزَُٗ فَب ْفزَ َّو َِ ْج ِ
ٍ ِ
اإلجابة :رَغ ً١االٔزٖبهاد ٚ ،اٌزٕٙئخ ثبٌفزٛؽبد ٚال ٍّ١ب فزؼ ث١ذ اٌّملً.
أجب عن األسئمة التي تمييا :
ثم ْ
 -اق أر األبيات اآلتية لبياء الدين البيائي ّ ،

َ ِٕٙب
وٚط َُ ٚؽ ْ
ْٙ ٌَ -1ف ٟػٍَ ٝرِ ٍْهَ اٌجُ ِ
ك َْ ٌُٚط ِف ِٗ
ْٙ ٌَ -2ف ٟػٍَٚ ٝاكِ ٞك َِ ْ
ْ َ
ك فُئاكُ٘ب ٌــ ّّب َهأدْ
اٌؾوَ ٠
ََّٚ -3ىب َ

َصبْ
َؽفَّذْ ثِ ِّٛٛ َّٓٙا ِه ُ
ق َ
اٌؾل ِ
الْ ثِبٌضّ١ـــــوا ِْ
َٚرَجَ ُّل ِي اٌ ِغ ْي ِ
ُ
ُفبْ
َٔ ٛه اٌـ َّٕب ِى ِي أ ْث ِلٌَذْ ثِل ِ

بين المضمون الذي تناولتو األبيات السابقة .تصوير سقوط المدن.
أّ -
اإلجابةٍ :مطذ ِلٕ٠خ كِْك ػٍ٠ ٝل اٌمبئل اٌّغ ٌٟٛغبىاْ ٍٕخ ( ٘ ٙ99ـ )  ،فؾًّ ثٙنٖ اٌّلٕ٠خ اٌ ّلِبه ٚلزً إٌفٙٔٚ ، ًٛت
األِٛاي ٚ ،ؽوق إٌّبىي.
ب  -من الخصائص الفنية لشعر الجياد في العصرين  :األيوبي والممموكي حرارة العاطفة ،
وضح ذلك من خالل األبيات السابقة.
ّ
اإلجابة :رجل ٚف ٟاألث١بد ؽواهح اٌؼبٛفخ عٍ١خ  ،ؽ١ش ووّ ه اٌْبػو وٍّخ ( ٌٙف ، ) ٟاٙبفخ اٌ ٝرؼج١واد اٌْىٚ ٜٛاٌّٛاىٔخ ثٓ١
ؽبي كِْك لجً ٍمٙٛٛب ٚثؼلٖ ٘ٚ ،نا ِ ّّب ال رٖٕغ فٚ ٗ١ال ِغبي ف ٗ١اال ٌٍغ ّل٠خ ٚثش اٌْىٚ ٜٛاٌزفغّ غ.
الممموكي.
األيوبي و
 وازن بين رثاء المدن في العصر األندلسي وفي العصرين :ّ
ّ
اٌؼٖواْ  :األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛوٟ
ٕ 1ل ٜاٌغي ٚاٌٍٖ١جٚ ٟاٌغي ٚاٌّغ ٌٟٛف ٟاٌ ّْؼو.
 2رٖ٠ٛو ٍم ٛٛث١ذ اٌّملً ثؤ٠ل ٞاٌٍٖ١ج.ٓ١١
 3اٌلػٛح اٌ ٝرؾو٠و اٌّلْ ٚال ٍّ١ب ث١ذ اٌّملً.
 4رَغ ً١االٔزٖبهاد ٚ ،اٌزٕٙئخ ثبٌفزٛؽبد ٚال ٍّ١ب
فزؼ ث١ذ اٌّملً.

(
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اٌؼٖو األٔلٌَٟ
ِٓ ِظب٘و ّؼو هصبء اٌّلْ ٚاٌّّبٌه ف٘ ٟنا اٌؼٖو.
رٖ٠ٛو ِب ؽ ًَّ ثبٌّلْ ِٓ فواة ٚكِبه ِٚ ،ب ٔيي ثؤٍ٘ٙب
ِٓ ووة ١ٙٚك.
اٌّٛاىٔخ ثِ ٓ١ب ٟٙاٌّلْ ٚؽبٙو٘ب.
االٍزٕغبك ثبٌٍَّّٚ ٓ١اٍزٕٙبٗ ّّ٘ٚ ُٙكػٛر ُٙاٌٝ
ٖٔوح افٛأ.ُٙ
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ثان ايا  :المدائح ال ّنبو ّية
بوي.
 -مفيوم المديح ال ّن ّ

فٓ ّؼوُ٠ ّٞؼٕ ٝثّلػ إٌجِ ٟؾّل ٍٕ ٝهللا ػٍٚ ٍٍُٚ ٗ١رؼلاك ٕفبرٗ ُ
اإلجابةّ :
اٌقٍُمّ١خ ٚاٌقَ ٍْمّ١خ ٚاظٙبه اٌ ّْٛق ٌوإ٠زٗ ٚى٠بهرٗ ،
ٚى٠بهح األِبوٓ اٌّملٍخ اٌّز ٟرورج ٜثؾ١برٗ ِ ،غ موو ِؼغيارٗ اٌّبكّ٠خ ٚاٌّؼّٕ٠ٛخ ٚ ،اإلّبكح ثغيٚارٗ.
رثاء.
 عمّل تسمية شعر المدائح ال ّن ّبوية ً
مدحا وليس ً
اإلجابةّ :
ؽ ٟفٔ ٟف ًٛاٌٍَّّ ٓ١ثوٍبٌزٗ ٍٕٚزٗ ِٚجبكئٗ اٌّز ٟثُؼش ِٓ أعٍٙب.
ألْ اٌوٍٛي  ٍٕٝ -هللا ػٌٍّ - ٍٍُٚ ٗ١
بوي؟
 متى نشأ المديح ال ّن ّاإلجابة :فٕ ٟله اإلٍالَ ٚ ،اٍزّوّ إٌظُ ف ٗ١ف ٟاٌؼٖو : ٓ٠األِّٞٛ
ٚاٌؼجبٍ.ٟ
ّ
فسر ذلك.
بوي  ،وأقبل ال ّناس عميو بشغف وليفة ّ
 كثرالنظم في المديح ال ّن ّاإلجابة٠ :غل ْٚف ٗ١فوؽزٍٚ ُٙؼبكرٚ ُٙهاؽز ُٙإٌّفَّ١خ ٠ٚ ،زلاهٍْٕ٠ٚ ٗٔٛل ٗٔٚفِ ٟغبٌَِٚ ُٙؾبفٍٚ ُٙأِبوٓ ػجبكر.ُٙ
الممموكي ؟
األيوبي و
بوية في العصرين :
 لِ َم ازدىر شعر المدائح ال ّن ّّ
ّ
اإلجابة٠ :ؼٛك مٌه اٌِ ٝب رؼبلت ػٍ ٝاٌٍَّّ٠ٚ ِٓ ٓ١الد ِٖٚبئت ٚأؽياْ الل ٝوض١وّ ّ ِٓ ْٚلح ٛٚؤرٙب اٌمٙو ٚاألٌُ ،
ٚعؼٍز٠ ُٙؼ ْْٛ١ف ٟرؼت ٔٚىل  ،فّب وبْ ِّٕ ُٙاال اٌزّٛعّ ٗ اٌ ٝهللا  -عًّ عالٌٗ ٚ -اٌزٚوّ ع اٌ ٗ١وٕ٠ ٟغّ  ِٓ ُٙ١اٌىوة اٌّنٚ ٞلغ
ػٍٚ ُٙ١اٌ ُ١ٚاٌّنٌ ٞؾك ثٚ ، ُٙرٍٍّٛ ٛا اٌ ٝهٍ ٌٗٛاٌىوِ ُ٠ؾّل  ٍّٕٝ -هللا ػٍ - ٍٍُّٚ ٗ١أْ ٠ىّ ْٛف١ؼًب ٌ ُٙػٕل هللا ٌىٕ٠ ٟغّ ُٙ١
ِٓ إٌٛائت اٌّز ٟوبكد رم ٟٚػٍٚ ٝعٛكُ٘.
بوية ؟ ٠زون ٌٍّؼٍُّ ٚاٌطبٌت ّ٠ٚ ،ىٓ اإلفبكح ِـ ّّب ٠ؤر:ٟ
 ِل َم ّتعد قصيدة البردة لمبوصيري من أشير قصائد المدائح ال ّن ّ
اإلجابة :إللجبي إٌّبً ػٍٙ١ب ثْغف ٌٙٚفخ  ،ف٠ ُٙغل ْٚفٙ١ب فوؽزٍٚ ُٙؼبكرٚ ُٙهاؽز ُٙاٌ ّٕفَّ١خ ٠ٚ ،زلاهٍْٕ٠ٚ ْٛلٙٔٚب فٟ
ِغبٌَِٚ ُٙؾبفٍٚ ُٙأِبوٓ ػجبكر.ُٙ
النبوي ،ومؤلّفييا.
 اذكر ثالثة من الدواوين اّلتي ألّفت في المديحّ

ِؼبهط األٔٛاه ف١ٍ ٟوح إٌج ٟاٌّقزبه

اٍُ اٌّئٌّف
ًّ
ٕوٞ
اٌٖوْ َ

ثْو ٜاٌٍج١ت ثنوو ٜاٌؾج١ت

اثٓ ٍ١ل إٌّبً اٌ١ؼّوٞ

ِٕزقت اٌٙل٠خ ف ٟاٌّلائؼ إٌج٠ٛخ

اثٓ ٔجبرخ اٌّٖوٞ

فوائل األّؼبه فِ ٟلػ إٌّج ٟاٌّقزبه

اثٓ اٌؼطبه اٌلَٔ١وٞ

ّفبء اٌىٍ ُ١ثّلػ إٌّج ٟاٌىوُ٠

اثٓ ػوثْبٖ اٌلِْمٟ

اٍُ اٌلٛ٠اْ

  ِٓٚأّٙو َِٓ ّ٠ضًّ ٘نٖ اٌظب٘وح ف ٟرٍه اٌفزوح البوصيري ٌٗٚ ،عٍّخ لٖبئل أّٙو٘ب ( البردة ) اٌّؼوٚفخ ثبٍُ( الكواكب الدُّّرية في مدح خير البرية ) ٚرمغ فِ ٟئخ ٚاصٍٕٚ ٓ١ز ٓ١ث١زًب ِٚ ،طٍؼٙب :
َِيَعْ ذَ َك ِْؼًب َعوْ ُِ ْٓ ِِ ٜمٍ ٍخ ِثل ََِ
ع١واْ ثِنُِ ٍٍََ ٞ
أ ِِ ْٓ رَ َن ُّوو
ٍ

(
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صُ ٠ؼوٗ اٌج١ٕٛو ٞثغ١زٗ ثّلػ اٌوٍٛي ٍّٕ ٝللا ػٍ ٍٍُٚ ٗ١ف١زغّٕ ٝثٖفبرٗ ١ٍٚبكرٗ ٚل١بكرٗ ٌٍؼوة ٚاٌؼغُ ٚ ،ؽبعخ
إٌّبً اٌّ ٝفبػزٗ  ،ف١مٛي :
ة  ِِْٓ ٚػ ََغ ُِ
ُِ َؾ َّّ ٌل َ
ٍِّ١ـــــ ُل اٌ َى َْٚ ِٓ ١ْ َٔٛاٌضَّـمٍََ َْٚ ِٓ ١اٌفَو٠مَ ْ ِِْٓ ِٓ ١ػ ُْو ٍ
ج١ت اٌَّن ٞر ُْو َعَّ ٝفب َػزُُٗ ٌِ ُىـــ ًِّ ٘ ٍَْ ٛي َِِٓ األْ٘ٛا ِي ُِ ْمز ََؾ ُِ
اٌؾ ُ
ُ٘ ََ ٛ
َ
ط َِِٓ األ ْثطب ِي ٍُِزَ ِط ُِ
ٌ فَ ٛ
ُ َ٠غ ُّو ثَ ْؾ َو َفٍّ ١
ق ٍــبثِ َؾ ٍخ ْ َ٠وِ ٟثِ َّ ٍْ ٛ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ٍ ُل ف ٟآعبِ َٙب رَـ ِغ ُِ
ٍٛي ّللاِ ٔ
ٖـــورُٗ اْْ رٍمُٗ األ ْ
َ
َ َِْٓ ٚرَ ُىْٓ ثِ َو ِ

ِ
بوية بطوليا ؟
 ل َم تمتاز قصائد المدائح ال ّن ّاإلجابة :ثَجت رؼ ّلك ِٛٙٛػبرٙب  :ف ٟٙرزغّٕ ٝثٖفبد اٌوٍٛي  ٍٕٝ -هللا ػٍ١ٍٚ - ٍٍُٚ ٗ١بكرٗ ٚل١بكرٗ ٌٍؼوة ٚاٌؼغُ ،
ً
ِفٖال كل١مًب ٚؽبعخ إٌّبً اٌّ ٝفبػزٗ.
ٕٚٚف ِؼغيارٗ ٚ ،فبٕخ ؽبكصخ اإلٍواء ٚاٌّؼواط ٕٚفًب
ْفبػخ ِٕٗ ٌٍٕغبح ِٓ ػناة
 ٚلل ث ّٓ١اٌْبة اٌظو٠ف ِٕـيٌخ اٌوٍٛي ٍّٕ ٝللا ػٍ ٍٍُٚ ٗ١اٌوف١ؼخ ٚ ،اٌزّ ًٍٛاٌٍٛٚ ٗ١ت اٌ ّإٌّبه  ،فبِ٢بي ِؼمٛكح ػٍ ، ٗ١فمبي :
ِب وبَْ ْ َ٠وٌَ ٝٙهَ اٌ َّو ْؽُّٓ َِ ْٕ ِيٌَخً
ت ٚافِ ٌو فَ َؼَٝ
ٌُ ِِْٓ ٟمٔـــٛثِ ََ ٟم ْٔ ٌ
َع َؼٍذُ ُؽجَّ َه ٌـــــُ ٟم ْف ًوا َْ ُِ ٚؼزَ َّلًا
اٌَْ١هَ ََّ ٚع ْٙذُ آِـــــبٌ ٟفَال ُؽ ِغجَذْ

٠ب أّْــــــ َوفَ َ
ت
ك ّاال أ ْ
ّوَفَ ُّ
اٌورَ ِ
اٌق ٍْ ِ
ت
َّفب َػخٌ ِِ ْٕ َه رُ ْٕـــــــــــغ َِِٓ ٟٕ١اٌٍَّ َِ ٙ
ة
فَىبَْ ٌـــــــــٔ ٟب ِظ ًوا ِِْٓ ٔب ِظ ِو إٌُّ َِ ٛ
ت
ة عِ ٛكنَ اَّْ اٌ َّ ْٛدَ فُ ٟ
اٌؾ ُغ ِ
ػَْٓ ثب ِ

ً
ِفٖال كل١مًب ٠ ،مٛي أث ٛىوو٠ب ٠ؾ ٝ١ثٓ ٍٛ٠ف
 ٕٚٚف اٌْؼواء ِؼغيارٗ  ،ال ٍّّ١ب ؽبكصخ اإلٍواء ٚاٌّؼواط ٕٚفًبٕو ٞف ٟلٖ١لح رغبٚى ػلك أث١برٙب صّبّٔئخ ٚفَّ ٓ١ث١زًب :
ٖ ْو ّ
اٌ َّ
د َٚاٌجُو٘ب ِْ
ُ
ٍجْؾبَْ مَ ٞ
اٌغجَوِ ٚ
واَ ثِ ِٗ اٌٝ
اٌؾ
ذ
١
ج
اٌ
ِ
وٜ
ٍ
أ
َٓ
ْ
ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
ت
ق َٚوبَْ أ َ
ف َؼال اٌجُوا َ
ّ َوفَ َِ ْوو ٍ

ٍَطبْ
د َٚاٌ ُّ
َٚاٌ ِؼ ِّي َٚاٌ ٍَّــــــىِ ٛ
ٕبْ
ٌ ثِبٌ َْ ٛ
أ ْلٖ ٝاٌ ََّب ِع ِل ٌَ َْ ١
ٍ ِ
ْ َ٠
َّ
َ ْو َػ ِخ اٌطَ١وا ِْ
ط ٞٛاٌمِفــب َه ثِ ُ

َّبّ٠ٚخ ،
 ٚمووٚا غيٚارٗ ٚفٍ١ٚخ علٖ ػجل اٌّطٍت ٚ ،أّبهٚا اٌ ٝمووٖ ٚاٌضّٕبء ػٍ ٗ١ف ٟاٌىزت اٌ ِّؼبهٙب لٖ١لح وؼت ثٓ ى٘١و) :
٠مٛي اثٓ اٌَبػبر( ٟ
ً
األفجب ُه ْام َٔ َ
ثَضَّذْ ُٔجُ َّٛرَُٗ ْ
طمَذْ
ت
فٍَ١ٚخٌ ُػ ِوفَذْ ِِْٓ َػ ْج ِل ُِطٍَِّ ٍ
َهكَّدْ أػبك ِٗ ٠ف ٟثَ ْل ٍه ََِ ْٛ َ٠ٚئِ ٍن

فَ َؾـــــــــــــ َّلصَذْ َػ ُْٕٗ ر َْٛهاحٌ َٚا ْٔغًُ ١
ف ََِ َٛ ْ٘ ٚؤْوُ ٛي
ٕ ْوػ ٝو َؼ ْ
َٚاٌمَ َْ َُ ٛ
ٖ ٍ
ِع١ــــــــــــب ُكُٖ اٌمُ ُّت َٚاٌطَّ ُْ ١و األثبثًُ ١

بوي؟
 ما ىي الخصائص ّالفنية لشعر المديح ال ّن ّ
ٔ -رجوى ف ٗ١اٌؼبٛفخ ٚرلفّك اٌّْبػو رغبٖ اٌوٍٛي ٍٕ ٝهللا ػٍ ٍٍُٚ ٗ١ػٕل اٌؾل٠ش ػٓ ّّبئٍٗ ِٚؼغيارٗ ٍٛٚت ّفبػزٗ.
ٕ٠ -زّّ١ي ثٛؽلح اٌّٛٙٛع ٛٛٚي اٌمٖ١لح.
ٖ -رؤصود ِٚبِ ٕٗ١ثبٌموآْ اٌىو ِٓٚ ، ُ٠مٌه اٌؾل٠ش ػٓ ؽبكصخ اإلٍواء ٚاٌّؼواط ٚ ،موو إٌّج ٍٕٝ ٟهللا ػٍ ٍٍُٚ ٗ١فٟ
اٌىزت اٌ َّّبّ٠ٚخ ٚ ،اٌط١و األثبثٚ ، ً١ثبٌؾل٠ش إٌج ّٞٛاٌْو٠ف ػٕل موو اٌجواق ف ٟؽبكصخ اإلٍواء.
ٗ١ْ٠ -غ ف ٗ١فٓ اٌّؼبهٙبد ِ ،ضبي مٌه لٖ١لح اثٓ اٌَبػبر ٟاٌّز ٟػبهٗ فٙ١ب وؼت ثٓ ى٘١و ف ٟلٖ١لرٗ اٌزِ ٟطٍؼٙب:
ثبٔ ْ
ُِزَْ ٌُ َّ١اص َو٘ب ٌَ ُْ ْ ُ٠ف َل َِىجُ ٛي
َذ ٍُؼب ُك فَمٍَج ٟاٌْ َِ ََ َْٛ١زجُ ٛي
عرية.
 اذكر موضوعين من موضوعات شعر المدائح ،ومثّل عمييما ببعض الشواىد ال ّش ّ
اإلجابة -ٔ :اٌزّ ًٍٛاٌ ٝاٌوّ ٍٛي  ٍٕٝ -هللا ػٍٍٛٚ - ٍٍُٚ ٗ١ت اٌ ّْفبػخ ِٕٗ ٌٍٕ ،غبح ِٓ ػناة إٌّبه،فبِ٢بي ِؼمٛكح ػٍ، ٗ١
ه اٌوَّؽْ ُّٓ َِ ْٕ ِيٌَخً
ت
٠مٛي اٌْبة اٌظو٠ف ِ :ب وبَْ َ٠وْ َ ٌَ ٝٙ
ك ّاال أ ّْ َوفَ اٌوُّ رَ ِ
٠ب أ ّْ َوفَ اٌقَ ٍْ ِ
ً
ِفٖال كل١مًب ٠ ،مٛي ًّ
ٕو:ٞ
ٕٕٚ -ف ِؼغياد اٌوٍٛي ٚ ،فبٕخ ؽبكصخ اإلٍواء ٚاٌّؼواط ٕٚفًب
اٌٖوْ َ
د َٚاٌجُو٘ب ِْ
ٍُ ْجؾبَْ مَ ٞ
اٌغجَوِ ٚ

(

د َٚاٌٍَُّطب ِْ
َٚاٌ ِؼ ِّي َٚاٌ ٍَّىِ ٛ
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بوي.
 مثّْل عمى خصيصة شيوع المعارضات ال ّش ّ
عرية في شعر المديح ال ّن ّ
(ِؼبهٙب لٖ١لح َو ْؼت ثٓ ى٘١و)  :ثَضَّذْ
لٛي اثٓ اٌَبػبرٟ
ً
ٚلل ػبهٗ ثٙب لٖ١لح وؼت ثٓ ى٘١و اٌزِ ٟطٍؼٙب  :ثبٔذَْ

ُٔجُ َّٛرَُٗ ْ
األفجب ُه ْام َٔطَمَــذْ
ْ
ٍؼب ُك فَمٍَج ٟاٌَِ ََ ْٛ َ١زجُ ٛي
ُ

فَ َؾ َّلصَذْ َػ ُْٕٗ ر َْٛهاحٌ َٚا ْٔغًُ ١
ُِزَ ٌُ َّ١ا ْص َو٘ب ٌَ ُْ ْ ُ٠ف َل َِىــجُ ٛي

بوية من معارضة قصيدة كعب بن زىير في مدح الرسول صمى اهلل عميو وسمم.
 في رأيك  ،لم أكثر شعراء المدائح ال ّن ّ٠زون ٌزمل٠و اٌّؼٍُّ ٚاٌطبٌتّ٠ٚ .ىٓ اإلفبكح ِـ ّّب ٠ؤر : ٟرؼل لٖ١لح وؼت ثٓ ى٘١و ِٓ أٚائً ِب ل ً١فِ ٟلػ إٌّج ٍٕٝ ٟهللا ػٍٗ١
ٚ ، ٍٍُٚلل ٌم١ذ ا٘زّبِب وج١وً ا ِٓ اٌملِبء ٚاٌّؾلصٚ ، ٓ١ػبهٙٙب وض١و ، ْٚوٙٔٛب ؽبفظذ ػٍ ٝاٌمبٌت اٌؼبَ ٌٍمٖ١لح اٌغبٍ٘١خ ،
ٚؽوٓ اٌ ّْؼواء ػٍ ٝاإلفبكح ِٓ ٕٛه٘ب ٚأٌفبظٙب  ٟ٘ٚ ،رّضًّ رؾلً٠ب ٌٍْؼواء ف١زجبه ْٚفِ ٟؼبهٙزٙب إلصجبد للهارُٙ
ٚاالػزلاك ثؤٔفَٚ ، ُٙأ ًٚ٠ب ٌّب فٙ١ب ِٓ اٌؼبٛفخ اٌلّ١ٕ٠خ  ،اٙبفخ اٌّ ٝ
أْ اٌجؾو اٌّنٔ ٞظّذ ػٍ ٛ٘ ٗ١اٌجَ ِٓ ٛ٘ٚ ٜ١اٌجؾٛه
اٌّؾجّجخ اٌَّّ ١وح ٌل ٜاٌْؼواء.
بوية في ٍّ
مـما يأتي :
الفنية لشعر المدائح ال ّن ّ
 استنتج الخصيصة ّكل ّ
و٠ؼ َٚرَ ْؼلًُ ٠
أ  َُٛ ٘ -اٌجَُْ ١و إٌَّنُ ٠و اٌ َؼ ْل ُي ّب ِ٘ ُلُٖ ٌٍََِّْٙٚب َك ِح ر َْغ ٌ
اإلجابة :رجوى فٙ١ب اٌؼبٛفخ ٚرلفّك اٌّْبػو رغبٖ اٌوٍٛي ٍٕ ٝهللا ػٍ.ٍٍُٚ ٗ١
ٕبْ
بٌْ ٛ
ة-أ ْ
َبع ِل ٌَ َْ ١
ذ َ
ٍو َِِٓ ٜاٌجَ ِْ ١
ٌ ِث َ
واَ ِث ِٗ اٌ ٝأ ْلٖ ٝاٌ َّ ِ
اٌؾ ِ
ٍ ِ
اإلجابة :رؤصود ِٚبِٕٙ١ب ثبٌموآْ اٌىو( ُ٠ؽبكصخ اإلٍواء).

(
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والمملوكي
األيوبي
قضايا من ال ّنثر في العصرين
ّ
ّ
ا
أوًل  :أدب الرحالت
ثرية.
 عمّل ّيعد أدب الرحالت و ً
احدا من أمتع الفنون ال ّن ّ
اإلجابة :ثَجت اٌزٖبق ٘نا ّ
اٌفٓ ثٛالغ إٌّبً ٚؽ١برٚ ، ُٙاِزياعٗ ثفٕ ْٛأفو ٜوبٌمٖٔ ٚ ،اٌّنوواد ٚ ،اٌزواس اٌْؼج، ٟ
ٚاٌ١ِٛ١بد.
 عمّل اختالف اىتمامات الرحالة في رحالتيم.اإلجابة :ثَجت رٕ ّٛع صمبفبرٚ ُٙػٍ.ُِٙٛ
عممية كبيرة.
 عمّل ألدب الرحالت قيمةّ
اإلجابة :وٚ ٗٔٛصبئك ربه٠قّ١خ ٚعغوافّ١خ ٚصمبفّ١خ ٠ؼزّل ػٍٙ١ب ٌّؼوفخ أؽٛاي اٌجالك اٌّىبّٔ١خ ٚاٌَىبّٔ١خ.
الرحالة في العصرين  :األيوبي والممموكي.
 اذكر أشير ّاإلجابة :اثٓ عج١و ٚاثٓ ثطٛٛخ.

 -1ابن جبير
ِ٘ ٛؾّل ثٓ أؽّل ِٓ ثّٕٙ ٟوح ِٓ وٕبٔخ اٌّٚو٠خ اٌؼلٔبٔ١خ  .كهً ػٍ َٛاٌلّٚ ٓ٠غف ثٙب ٚ ،ثوىد ِ ٌٗٛ١ف ٟػٍُ اٌؾَبة
ٚاٌؼٍ َٛاٌٍغّ٠ٛخ ٚاألكثّ١خ ٚ ،أظٙو ِٛا٘ت ّؼو٠خ ٔٚضوّ٠خ ِ ّىٕزٗ ِٓ اٌؼًّ وبرجًب.
ك ْ ّٚاثٓ عج١و فالي هؽٍزٗ ف ٟاٌموْ اٌَبكً اٌٙغوِْ ٞب٘لارٗ ِٚالؽظبرٗ ف١ِٛ٠ ٟبد ٍّ١ذ ثبٍُ ( تذكرة باألخبار عن
اتفاقات األسفار ) ٕٚ ،ف فٙ١ب اٌج١ذ اٌؾواَ ٚاٌَّغل إٌّجٚ ، ّٞٛكِْك ٚاٌؼواق ٚ ،غ١و٘ب ِٓ اٌجٍلاْ ٚاٌـّلْ  ،وّب ٕٚف
األٍٛاق ٚاألٍٛاه ٚاٌؾٖٚ ْٛاٌـّْبفٚ ، ٟاألؽٛاي االلزٖبكّ٠خ ٚاٌَ١بٍّ١خ ٚاالعزّبػ ّ١خ ٌَبوٕ ٟاٌجٍلاْ اٌزِ ٟوّ ثٙب ٚكهعخ
االٍزمواه فٙ١ب  ،وّب ٕٚفذ هؽالرٗ.
ٖ٠ف اثٓ ؽج١و هؽٍزٗ اٌجؾو٠خ إٌ ٝمٍ١خ  ،ف١مٛي ٚ (( :إٔجؾٕب  َٛ٠األؽل اٌّنوٛه ٚاٌٛٙي ٠ي٠ل ٚ ،اٌجؾ ُو لل ٘بط ٘بئغٗ ِٚ ،بط
َٛه ًّ
ػٍٛا ف١ورفغ ٌٗ اٌـّٛط
ثّٛط وبٌغجبي ٖ٠لَ
ِبئغٗ  ،فوِٝ
اٌو١ٛت ٚ ،وبْ وبٌ ّ
ٕلَِبد ٠زمٍَّت ٌٙب ػٍِ ٝػظَ ِّ ِٗ رمٍُّت اٌغٖٓ ّ
اٌّووت َ
َ
ٍ
اهرفبػًب ٠وِ ٟفٍٚ ٟطٗ ثْآث١ت وبٌٛاثً اٌـَّٕىت  .فٍ ّّب َعَّٓ اٌٍ ًُ ١اّز َّل رالَّ ٕٚ ، ّٗٛىذ ا٢ماَْ غّبغّٗٚ ،اٍزْو ٜػُٖٛفُ اٌو٠ؼ .
ع ٚٚ ...لغ اٌ١ؤً ِٓ اٌلّٔ١ب ٚٚ ،كػٕب اٌؾ١بح ثَالَ ٚ ،عبءٔب اٌّٛط ِٓ و ًّ ِىبْ ٚ ،ظّٕٕب أّٔب لل أُؽ ٜ١ثٕب  .. ،فبٍزٍَّٕب
ذ اٌُّْو ُ
ُ
فؾطّ ِ
ُ
َ
ُ
َّ
َ
)) ٟٙ
ه
أٚ
ل
ج
ؼ
اٌ
ٜ
ق
ٍ
ٟٚ
ل
نٞ
ٌ
ا
١
ٍ
:
ٚلٍٕب
،
له
ى
اٌ
٘نا
ٖٔ
غ
ٚرغوػٕب
،
ٌٍمله
ُ
ىُْٛ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ِ
ْ
ْ

 -2ابن بطُّوطة
ِ٘ ٛؾّل ثٓ ػجل هللا اٌطٕغٌ ، ٟمت ثؤِ١و اٌوؽبٌخ اٌٍَّّ .ٓ١فوط ِٓ ٕٛغخ ٍٕخ (ٕ٘٘ 5ـ ) فطبف لبهر : ٟآٍ١ب ٚأفو٠م١ب
ٚثؼ٘ ثٍلاْ لبهح أٚهٚثب .اٍزغولذ هؽٍزٗ ِب ٠مبهة اٌضالص ٓ١ػب ًِب.
ك ْ ّٚأفجبه هؽٍزٗ ف ٟوزبثٗ ( تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار ) فٕٛف ف ٗ١اٌجٍلاْ اٌّز ٟىاه٘ب ِٛٚالؼٙب
ٚاٌـَّبفبد ثٕٙ١ب ِٚظب٘و اٌؼّواْ فٙ١بٚ،ؽىبِٙب ٚػبكاد أٍ٘ٙب ٚأٌجَزٚ ُٙأٌٛأٙب ٚأّىبٌٙب ٚؽ٠ٛ١زٙب ٚكالٌزٙب  ،وّب ٕٚف
األٛؼّخ ٚأٔٛاػٙب ٛٚو٠مخ ٕٕبػزٙب.
 انسب الكتابين اآلتيين إلى مؤلّفييما :أ  -رؾفخ إٌّظبه ف ٟغوائت األِٖبه ٚػغبئت األٍفبه.
اإلجابة :الثٓ ُّ
ثطَٛٛخ.
ة  -رنووح ثبألفجبه ػٓ ارّفبلبد األٍفبه.
اإلجابة :الثٓ عج١و.

(
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 في رأيك  ،لِ َم لقّب ابن بطوطة أمير الرحالة المسممين ؟ ٠زون ٌٍّؼٍُّ ٚاٌطبٌت ّ٠ٚ ،ىٓ اإلفبكح ِّب ٠ؤر: ٟأ -ألّٔٗ أّٙو اٌوَّؽبٌخ اٌٍَّّ.ٓ١
ةّ -
ألْ هؽٍزٗ أٛٛي هؽٍخ  ،ام اٍزغولذ ِب ٠مبهة اٌضالص ٓ١ػب ًِب.
ط -ألّٔٗ اهرؾً اٌ ٝلبهاد ِزؼ ّل كح ٍّّذ آٍ١ب ٚأفو٠م١ب ٚثؼ٘ ثٍلاْ لبهح أٚهٚثب  ،فبعزبى ثنٌه َِبفبد ثؼ١لح ٌُ َ٠جك أؽل أْ
اعزبى٘ب.
وفي ما ذكر ابن ُّ
بطوطة عن جزيرة سيالن أ ّنو :
(( ٛ٠عل اٌ١بلٛد ف ٟعّ١غ ِٛاٙؼٙب ِ ٟ٘ٚ ،زٍّّ َىخ  ،فْ١زو ٞاإلَٔبْ اٌمطؼخ ِٕٙب ٠ٚ ،ؾفو ػٓ اٌ١بلٛد  ،ف١غل أؽغبهً ا ثٚ١بء ِْؼجخ ،
 ٟ٘ٚاٌز٠ ٟزى ّ ْٛاٌ١بلٛد ف ٟأعٛافٙب  ،ف١ؼطٙ١ب اٌؾىبو ، ٓ١ف١ؾ ّىٙٔٛب ؽزّ ٝرٕفٍك ػٓ أؽغبه اٌ١بلٛد  ،فّٕٗ األؽّو  ِٕٗٚاألٕفو ِٕٗٚ
ّ
ّ
األىهق ٚ ...عّ١غ إٌَّبء ثغي٠وح ٍ١الْ َّ
ٙب ِٓ األٍ َِ ٛه ِح ٚاٌقالف... ً١
أ٠لٓٙ٠
ٌ ٓٙاٌمالئل ِٓ اٌ١بلٛد اٌٍّ٠ٚ ، َّْٛغؼٍٕٗ فٟ
ٚأهعٍ ٓٙػً ٛ
ّ
ٌٚمل هأ٠ذ ػٍ ٝعجٙخ اٌف ً١األثٍ ٘١جؼخ أؽغبه ِٕٗ  ،وًُّ ؽغو أػظُ ِٓ ثٚ١خ اٌلعبط )).
ووصف ابن بطوطة نير ال ّنيل فقال :
((ِٖ ً١ٔٚو ٠ف ًٚأٔٙبه األهٗ ػنٚثخ ِناق ٚارَّبع لطو ٚػظُ ِٕفؼخ ٚ .اٌّلْ ٚاٌمو ٜثٚفزِٕ ٗ١زظّخ  ٌ١ٌ ،ف ٟاٌـّؼّٛه ِضٍٙب ٚ .ال
ثؾوا غ١وٖ  .لبي ّللا رؼبٌ: ٝ
٠ؼٍُ ٔٙو ٠يهع ػٍِ ٗ١ب ٠يهع ػٍ ٝإٌّ ٌ١ٌٚ . ً١ف ٟاألهٗ ٔٙو ً ّّٝ َ٠
ذ َػٍَ ْ ِٗ ١فَؤ َ ٌْمِ ِٗ ١فِ ٟآ ٌٍْٛ ) ُِّ َ١هح اٌمٖٔ  ،ا٠٢خ (  ) 7فَ ّّبٖ ٠ـ ًّّب  ٛ٘ٚاٌجؾو )).
( فب ِ َما ِف ْف ِ

الرحالت.
 اذكر الخصائص ّالفنية ألدب ّ

ٔ٠ -مزجٌ ِٓ ا٠٢بد اٌموآّٔ١خ أ ٚاألؽبك٠ش إٌّجّ٠ٛخ اٌْو٠فخ أ ٚاألّؼبه ِ ،ضً ِب ٚهك ف ّٔٔ ٟاثٓ عج١و:
(ٚعبءٔب اٌّٛط ِٓ وًّ ِىبْ ٚ ،ظٕٕب أّٔب لل أُؽ ٜ١ثٕب).
ٕ٠ -ؼزٕ ٟثبٌٕٛف ٚثنوو اٌزفبِٕ ، ً١ضبي مٌه ٕٚف اثٓ ثطٛٛخ اٌ١بلٛد ف ٟعي٠وح ٍ١الْ ٚ ،فٕٚ ٟف اثٓ عج١و هؽٍزٗ
إٌ ٝمٍ١خ ػٓ ٛو٠ك اٌجؾو.
اٌّ١ٍٛم. ٟ
ٖ ً١ّ٠ -اٌ ٝاٌؼجبهاد اٌمٖ١وح اٌـّزٕبغّخ ماد اإل٠مبع
ّ
ِٚضبي مٌه ( :فٍ ّّب َع َّٓ اٌٍ ًُ ١اّز ّل رالَّ ٕٚ ، ّٗٛىذ ا٢ماَْ غّبغّٗ ٚ ،اٍزْو ٜػُٖٛفُ اٌو٠ؼ).
ثم أجب عما يمييما:
 اق أر ّالنصين اآلتيين ّ

ق  ٟ٘ٚ ،فبرّخ ثالك اإلٍالَ اٌز ٟاٍزموٕ٠ب٘ب ،
ق ِٚ ،طٍ ُغ ُؽَٕ ِٗ اٌـ ُّْ ِو ِ
ِـ ّّب عبء فٕٚ ٟف اثٓ عج١و ٌلِْك  ((:كِْك عّٕخ اٌ َّْ ِو ِ
ّ
ٌ
ؼِٚ ٓ١ب ٍء
ِ
ٚ
ه
لوا
ح
هثٛ
ِٕٙب
...
اٌجَبرٓ١
ِٓ
ٍٕلٍ١خ
ؽًٍ
فٟ
ذ
ٍ
ٚرغ
ٚػو ًٚاٌّلْ اٌز ٟاعزٍٕ١ب٘ب ،لل رؾٍّذ ثؤىا٘١و اٌو٠بؽ، ٓ١
مادُ
ٍ َ ٍ
ِّ
ة:
الٕ ُُ ِّ
ٍ َّذْ أه َ
ٍٍَج ، ً١رَٕبة ِنأجُُٗ أَ١بة األهالُ ثى ًّ ٍج ، ً١لل َ
اٌٖال ِ
ٙٙب وضوحُ اٌّب ِء ؽزّ ٝاّزبلذ اٌظّب َء  ،فزىبك رٕبك٠ه ثٙب ِ
اة ))).
َ ًٌ ثَب ِه ٌك ََ ٚ
اه ُو ْ
( ْ
ّ َو ٌ
٘ ثِ ِو ْعٍِ َه َٰ َ٘ َنا ُِ ْغزَ َ
ٖ٠ٚف اٌجغلاك ٞاٌّغبػخ اٌز ٟؽٍّذ ثّٖو ٍٕخ ( ٘ 597ـ )  ،ف١مٛي :
(( ٚكفٍذ ٍٕخُ
ٍجغ ِفزوٍخً
ِّ
بً ِٓ ى٠بكح إٌٚ ، ً١اهرفؼذ األٍؼبه ٚ ،ألؾطذ اٌجال ُك ٚ ،أّؼو أٍ٘ٙب اٌجِال،
أٍجبة اٌؾ١بح ٚ ،لل ٠ئٌ إٌّ ُ
َ
ٍ
رفولٛا ف ٟاٌجالك ... ،
َٛاك ٚاٌ ّو٠ف اٌ ٝأِٙبد اٌجالك ٚ ،أغٍ ٝوض١و ِٕ ُٙاٌ ٝاٌّْبَ ٚاٌّغوة ٚاٌؾغبى ٚاٌَّ ٚ ، ّٓ١
ٚ ...أ ٜٛٚأً٘ اٌ َّ
ك ػظٚٚ... ، ٌُ ١لغ اٌـّوٗ ٚاٌـ َّ َٛربُْ ٚ ،اّز ّل ثبٌفمواء اٌغُ ٛع ؽزّ ٝأوٍٛا اٌـّ١زبد
ِّ ُِ ٚيلٛا و ًَّ ُِّ َّيق ٚ ،كفً اٌ ٝاٌمب٘وح ِٖٚو ِٕ ُٙفٍ ٌ
ٚاٌغَ١فَ )).
ِ

السجع .
صين من حيث  :التّأثر بالقرآن الكريم  ،والمّغة  ،والجناس و ّ
أ  -وازن بين ال ّن ّ
َغغ
اٌٍّغخ
اٌزؤصو ثبٌموآْ اٌىوُ٠
اٌغٕبً ٚاٌ ّ
ٚظّف اٌىبرت ثؼ٘ اٌّؾَٕبد
رّزبى ثؼ٘ ِفوكارٗ ثبٌٖؼٛثخ
أٚهك ل ٌٗٛرؼبٌ: ٝ
ٔ
اهْ ُوْ٘ ثِ ِوعْ ٍِهَ ََٰ٘ َنا ُِ ْغزَ ًٌََ
اٌجل٠ؼ١خ وبٌ َّغغ ( اٍزموٕ٠ب٘ب -
( الُٕ  ،اٌٖالة ،
إٌّ ّ
األٚي
اعزٍٕ١ب٘ب ،اٌو٠بؽ - ٓ١اٌجَبر، ) ٓ١
ِنأت  ،األهالُ ).
به ٌك ََ َّ ٚواةٌ ( ٓ ) ٕٗ ،
ّ
ثَ ِ
ْوق ٚاٌ ُّْوق )
ٚاٌغٕبً ِضً (:اٌ َّ ِ
ػلَ اٌّ ً١اٌ ٝاٌّؾَٕبد اٌجل٠ؼّ١خ.
اٌٍّغخ ٍٍٙخ
رؤصوًا ثمٛي هللا رؼبٌ: ٝ
فَ َغ َؼ ٍَْٕب٘ ُُْ أَ َؽب ِك َ
ٔ
ِؼبْ
ماد
ٚاٌّفوكاد
ُُ
٘
َب
إٌّ ّ
٠ش ََّ َِ ٚي ْلٕ ْ
ٍ
اٌضّبٟٔ
ٍٍٙخ ٚثَ١طخ.
ق( ٍجؤ ) ٔ9 ،
ُو ًَّ ُِ َّ َّي ٍ
ب  -من خالل النماذج الّتي درست  ،لمن تفضل القراءة ّ :لبن بطوطة أم ّلبن جبير أم لمبغدادي ؟ ثٍ ّٓ١جت مٌه.
٠زون ٌزمل٠و اٌّؼٍُّ ٚاٌطّبٌت.

(

) (األستاذ بدز األسري) (( )579/0009555البدز)

90

ي األوّل (القضايا األدبيّة)
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ثان ايا  :فنّ الرسائل في العصرين  :األيوبي والمملوكي
موكي.
الرسائل في العصرين :
وضح العوامل
السياسية الّتي أسيمت في ازدىار ّ
 ّّ
فن ّ
األيوبي والمم ّ
ّ
اإلجابة -ٔ :وضوح كٚا ٓ٠ٚاٌ ّلٌٚخ اٌّز ٟالزٚذ اٌؾبعخ اٌ ٝوزّبة اٌوٍبئً ٌزَ١١و أِٛه٘ب.
ٕ -ؽبعخ اٌؾ١بح اٌَ١بٍّ١خ اٌوٍّّ١خ اٌّز ٟػبّٙب اٌَالٚ ٓ١ٛاألِواء ٚاٌغٕل ِٓ ٍٍُ ٚؽوة اٌ ٝاٍزقلاَ اٌوٍبئً إلٕلاه أٚاِو
اٌزؼ ٓ١١أ ٚاٌؼيي أ ٚر١ٛٛل اٌؼاللبد ِغ اٌجٍلاْ األفوٚ ٜرؾَ ٓ١اٌَ١بٍخ اٌقبهعّ١خ  ...اٌـ.
الممموكي.
األيوبي و
الرسائل في العصرين :
وضح العوامل
 ّّ
اّلجتماعية الّتي أسيمت في ازدىار فن ّ
ّ
ّ
اإلجابة -ٔ :ػٍِٕ ّٛـيٌخ ُوزّبة اٌوٍبئً ػٕل اٌَالٚ ٓ١ٛاٌـٍّٛن  ،ؽ١ش لبهثذ ِٕـيٌزِٕ ُٙـيٌخ اٌٛىهاء ٚوجبه اٌمٚبح.
اعزّبػ ، ٟفىبٔذ رَزقلَ ف ٟاٌزٕٙئخ ٚاٌّلػ ٚاٌزؼي٠خ ٚاٌّٛاٍبح ٚاٌ ّْىو ٚ ،غ١و مٌه.
ٕ -ارّقبم اٌوٍبئً ٍ١ٍٚخ رٛإً
ّ
الرسائل في العصرين  :األيوبي والممموكي.
وضح العوامل
 ّّ
العممية الّتي أسيمت في ازدىار فن ّ
اإلجابة -ٔ :كٛ٠اْ اإلْٔبء ِٚب ٙٚغ ِٓ ّو ٛٚػٍ٠ ِٓ ٝو٠ل أْ ٠زّقن اٌىزبثخ ٕٕؼخ ٌٗ ِ ،غ وضوح اٌـّىبرجبد اٌّز ٟوبٔذ رقوط
ِٕٗ أ ٚرؼٛك اٌِ ِٓ ٗ١جب٠ؼبد ٚػٛٙك ٚ ،غ١و مٌه.
ٕ -هغجخ اٌ ُىزّبة ف ٟاظٙبه صمبفزٚ ُٙثواػز ُٙف ٟاٌىزبثخ ف ٟفٕ ْٛإٌّضو اٌّقزٍفخ ِٕٙٚب اٌوٍّبئً.
 َمن ىم أشير كتّاب الرسائل في ىذين العصرين؟اإلجابة :اٌمب ٟٙاٌفبٚ ، ًٙاٌؼّبك األٕفٙبٕٔ ٟبؽت وزبة ( فو٠لح اٌمٖو ٚعو٠لح اٌؼٖو ف ٟموو ّؼواء اٌؼٖو )،
ِٚؾ ٟ١اٌل ٓ٠ثٓ ػجل اٌظب٘وٚ ،ػالء اٌل ٓ٠ثٓ غبُٔ.
 -1القاضي الفاضل ٘ ٛأث ٛػٍ ٟػجل اٌوؽ ُ١ثٓ ػٍ ٟاٌجَ١بٔ . ٟأٍٛمذ ػٍ ٗ١أٌمبة ػ ّلح ِٕٙب :
(ِؾ ٟ١اٌلِ(ٚ )ٓ٠غ١و اٌل( ٚ )ٓ٠اٌمب ٟٙاٌفب. )ًٙ
ّ
كهً اٌؼٍ َٛاٌْوػّ١خ ٚكٛ٠اْ اٌؾّبٍخ ٚ ،رؼٍُّ ّ
األٛ٠ث.ٟ
ٓ٠
ل
اٌ
ٕالػ
ىِٓ
بء
اإلْٔ
كٛ٠اْ
فٟ
ٚػًّ
،
اٌىزبثخ
فٓ
ّ
الممموكي ؟
األيوبي و
 لم ُع َّد القاضي الفاضل أىم أعمدة كتّاب الرسائل في العصرين :ّ
ّ
اإلجابةّ :
ألْ وزَّبة اٌوٍبئً ف ٟػٖوٖ ٍبهٚا ػٍٛ ٝو٠مزٗ ف ٟاٌىزبثخ  ،فىبٔذ هٍبئٍٗ ٛٚو٠مزٗ ف ٟاٌىزبثخ ٔٙظ اٌٙلا٠خ ٌ ُىزّبة
اٌؼٖو :ٓ٠األٛ٠ثٚ ٟاٌٍّّٛوِٚ ، ٟؾفيح ٌ ُٙػٍ ٝاإلثلاع.
ٚفِ ٟب ٠ؤرّٛٔ ٟمط ٌوٍبئٍٗ اٌلٛ٠أ١خ اٌّز ٟوزجٙب ف ٟفزؼ ث١ذ اٌّملً ػٌٍَ ٝبْ ٕالػ اٌلّ ٓ٠األٛ٠ثِٛ ٟعٙخ اٌ ٝاٌقٍ١فخ
اٌؼجبٍ ٟإٌّبٕو ٌلّ ٓ٠للا :
ّ

ت ِٕٚ ُٙثؼ١ل ؛ ظّٕٛا أّٔٙب ِٓ هللاِ ِبٔؼزُُٙ
(( ٌٚ ، ...ـ ّّب ٌُ ٠ج َ
ك اال اٌملًُ ٚ ،لل اعزّغ اٌٙ١ب وًُّ ّوٍ ٠ل ِٕٛٚ ُٙو٠ل ٚ ،اػزُٖ ثّٕؼزٙب وًُّ لوٍ ٠
ت فبما
ٕزِ ِٗ  ... ،فياٚي اٌجٍل ِٓ عبٔ ٍ
 ... ،فٍ ّّب ٔبىٌٙب اٌقبكَ هأ ٜثٍلًا وجالك ٚ ،عّؼًب و َٛ١اٌزٕبك ٚ ،ػيائ َُ لل رؤٌّجذ ػٍ ٝاٌّٛد فٕـيٌذ ث َؼوْ َ
أٚك٠خٌ ػّ١مخٌ َ ٌُٚ ،غ ٌظ َِ ٚػ َوحٌ غو٠مخٌ ٌ ٍٛٚ ،ه لل أؼطف ػ ْ
لي اٌ ٝعٍ ٙخ أفوٜ
ِّٛاه ٚ ،أثْو َعخٌ لل ٔيٌذ ِىبَْ
اٌٛاٍطَ ِخ ِٓ ِػم ِل اٌ ّلاه ،ف َؼ َ
ِ
َطفَ اٌَ ِ
ُة ِٕٙب ُٙٚ ،وثَذ فّ١زُٗ ثؾ١ش ٕ٠بٌٗ اٌَّال ُػ ثؤٛوافِٗ ،
وبْ ٌٍّطبِغ ػٍٙ١ب ُِ َؼ َّو ٌط ٌٍٚ ،ق ًِ ١فٙ١ب ِزٌ ٌَّٛظ  ،فٕـيي ػٍٙ١ب ٚ ،أؽب ٛثٙب ٚ ،لَو َ
اٌفزؼ ،
٠ٚياؽ ُّٗ اٌَُّ ٛه ثؤوٕبفٗ ٚ ،لبثٍٙب  ،ص ُّ لبرٍٙب ٔٚ ،يٌٙب ٚثوى اٌٙ١ب ص ُّ ثبهى٘ب ٚ ،ؽبعي٘ب ص ُّ ٔبعي٘ب  ،فَّّٙ ٚب ّّ ٙخً اهرمت ثؼل٘ب
َ
ك اٌَّٖفؼ ،فواٍٍ ٖٛثجني لط١ؼ ٍخ اٌّ ِ ٝل ٍح ٚ ،لٖلٚا َٔ ِظ َوحً ِٓ ِّ ّل ٍح ٚ ،أزظبه
ٕٚل َع أٍ٘ٙب فبما ُ٘ ال ٖ٠جو ْٚػٍ ٝػجٛكِ٠خ اٌ ِغ ّل ػٓ ِػ ْز ِ
ٚأٚرو ٌ ُٙلِ َِّٙ١ب
ٚؽجبٌُٙب ،
د اٌز ٟرز ٌّٝٛػمٛثبد
اٌمٛي ٚ ،أعبثُٙ
ٌؾٓ
َ
ّٖٙ١ب ِ
اٌؾِٖ ْٛػ ِ
ثٍَبْ اٌطَِّ ٛي ٚ ،ل َّل ََ اٌ َّ ْٕغٕ١مب ِ
ِ
ِ
ِ
ٌَٕغْ َلحً  ،فؼوف ُٙفِ ٟ
َّ
َ
ذ اٌَُّٛه فبما ٍُّٙ ٙب ف ٟصٕب٠ب ّوفبرٙب ٍٛا ٌ
اٌز ٟرِ ٚوةُ فال رفبهلٙب ٍٙب ُِٙب ٚ ،ال ٠فبه ُ
ن ٚ ،ل َّلَ إٌٖ ُو َٔ َْ ًوا ِٓ
ق ٍٙب َِٙب ٖٔبٌٙب  ،فٖبف َؾ ِ
َ
ْ
َّ
ٍزبه ػَغب ِعٙب ،فؤفٍٝ
ُعٙب ٚ ،أٍّ َغ ٕٛدَ ػغ١غٙب ٚ ،هفغ
و
ث
أ
ع
ك
وا
ِ
ظ
ْ
ف
،
ِّّبن
َ
اٌ
اٌٝ
َّٖ
ٛ
ٍُ
ػ
األهٗ ٠ٚ ،ؼٍٛ
ٕ١ك ُْ ٠قٍِ ُل افالكَٖ اٌٝ
َ
َ
ِ
ِ
َ
اٌ َّ ْٕ َغ ِ
ِ
ّ
ُّ
َّ
َّ
ِّ
ة )).
ُّٛه ِٓ اٌ ََّّ١به ِح ،
َ
اٌَ َ
ة إٌمبةُ ٚ ،أْ ُ٠ؼَ ١ل اٌؾغ َو اٌ١ٍ ٝورٗ ِٓ اٌزوا ِ
ٚاٌؾوة ِٓ إٌظبهح  ،فؤِىٓ إٌمبةُ أْ َ٠ف َو ٌٍؾو ِ
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 -2محيي الدين بن عبد الظاىر هو القاضي محيي الدين أبو الفضل  ،ولد في بيت علم ودين.
درس التاريخ والسير واألدب  ،وبرع في الكتابة النثرية  ،وكثرت مؤلفاته  ،منها:
( الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ) ،و( تشريف األيام والعصور في سيرة الملك المنصور).
ر ٌّٝٛكٛ٠اْ اإلْٔبء ف ٟػٙل اٌ ّ
ظب٘و ث١جوً ٚلالٚ ْٚٚاثٕٗ األّوف فٍ ِٓٚ . ً١هٍبئٍٗ هٍبٌزٗ اٌّز ٟوزجٙب ف ٟفزؼ اٌّظفو
لٛح ع ِ١اٌؼل ٚثبٌجَبٌخ ٌزؤو١ل لّ١خ إٌّٖو اٌن ٞأؽوىٖ اٌٍَّّ٠ ، ْٛمٛي :
لطي ٌٍْم١ف ٍٕخ ( ٘ 666ـ ) ٖ٠ف فٙ١ب ّ
ٕبؽجِ ِٗ
ظٙو
ظٙوٖ اٌٝ
ك
(( ٕٚبهٚا ِغ ػلَ موو هللا ثؤفٛا٘ٚ ُٙلٍٛث٠ ، ُٙمبرٍ ْٛل١ب ًِب ٚلؼٛكًا ٚػٍ ٝعُٕٛثِ ، ُٙفى ُْ ِٓ
ّغبع أٌٖ َ
َ
ِ
ِ
ٍ
ك فِ ٟوٕبٔزٗ ٍٚ ، ٌُ ٙمٛ ٍٓ ٞبه َػ ثٗ فّب ٛوؽٗ ؽزّ ٝرضٍَُّ ٚ ،مٞ
ِّ ُٙب ٍٍَُّ ل ٍٗٛؽزّ٠ ٌُ ٝج َ
ٚؽبِٔٚ ، ٝب َ
ٚ ًَ ٙهاِٚ ، ٝوُ فٍ ِٓ ُٙ١
َّ
ً
ّ
ة أثٍ ١خ )).
ً ف ٟاٌؾو ِ
ٍ١ف ؽبكصٗ ثبٌِّٖمبي فّب عٍِ ٝؾبكصخ ؽز ٝرىٍُ ٚ ،أثبٔٛا ػٓ ٔفٍ ٛ

الفنية لمرسائل.
 اذكر الخصائص ّٔ -رزؤصو ثبٌموآْ اٌىو ، ُ٠وّب ٚهك ف ٟهٍبٌخ اٌمب ٟٙاٌفب (( : ًٙفؼوف ُٙفٌ ٟؾ ِٓ اٌمِ ٛي )) ٚ ،ف ٟهٍبٌخ اثٓ ػجل اٌظب٘و :
(( ٠مبرٍ ْٛل١ب ًِب ٚلؼٛكًا ٚػٍ ٝعُٕٛثِ.)) ُٙ

ًّ
ٍغال ربه٠قًّ١ب  ،وّب ف ٟهٍبٌخ اٌمب ٟٙاٌفب ًٙف ٟفزؼ ث١ذ اٌّملً.
ٕ -رئهؿ اٌوٍبٌخ ألؽلاس اٌؼٖو  ،فَزؼ ّل
ٖ -رىضو ف ٟاٌوٍبٌز ٓ١اٌّؾَٕبد اٌجل٠ؼ١خ  ،وبٌغٕبً ( فؤِىٓ إٌَّمبة أْ َ٠فو ٌٍؾوة إٌّمبة ) ٚ ،اٌطجبق ( ٚاػزُٖ ثّٕؼزٙب وًُّ
ت ِٕٚ ُٙثؼ١ل ٠ ،مبرٍ ْٛل١ب ًِب ٚلؼٛكًا ).
لوٍ ٠
ٗ -رّزبى هٍبٌخ اٌمب ٟٙاٌفب ًٙثغواثخ ثؼ٘ األٌفبظ ِضً ( اٌَِّّبن ِ ،واكع ِ ،زٌَّٛظ ٚ ،غ١و٘ب ) ٚ ،أِب اثٓ ػجل اٌظّب٘و فمل
ٔٚبٚ ًَ ٙهاِ.) ٝ
ٕبؽجِ ِٗ ٚؽبِ،ٝ
ظٙو
ظٙوٖ اٌٝ
ك
ِبي اٌ ٝاٍزقلاَ األٌفبظ اٌٍَٙخ ف ٟهٍبٌزٗ ( فى ُْ ِٓ
ّغبع أٌٖ َ
َ
َ
ِ
ِ
ٍ
الممموكي:
األيوبي و
الفنية لمرسالة في العصرين :
 وازن بين الرسالتين اآلتيتين من حيث الخصائص ّّ
ّ

ٕٚف ػالء اٌلّ ٓ٠ثٓ غبُٔ ف ٟهٍبٌخ ٌٗ اؽل ٜاٌمالع :
ٌ
ّ
(( ُ
ماد أٚكٍ ٠خ ِٚؾبعو ال روا٘ب اٌؼٌ ْٛ١جؼل ِوِب٘ب اال ّي ًها ٚ ،ال ٕ٠ظ ُو ٍبوٕٙب اٌؼلك اٌىض١و اال ٔي ًها ٚ ،ال ُّ
٠ظٓ ٔبظو٘ب اال أٔٙب ٛبٌؼخ ثٓ١
ُ
أْ ( ََٰ٘ َنا ػ َْنةٌ فُ َو ٌ
ق ٠ؾفُّٙب وبٌجؾو  ،اال ّ
إٌُّغ َٛثّب ٌٙب ِٓ األثواط ٌٙٚ ،ب ِٓ اٌفواد فٕل ٌ
اد ََ ََٰ٘ ٚنا ٍِِْ ٌؼ أ َعب ٌط ) )).
ٚه َّك إٌبٕو لال ْٚٚػٍِ ٝؾّٛك غبىاْ اٌنٍٛ ٞت ِٕٗ اٌٍٖؼ ثوٍبٌخ ِٕٙب:
(( ِٓ ٍ ًَّ ٍ١ف اٌجغ ٟلزً ثَٗ َٚ (،ال ِ َ٠ؾُ ١
ئ اِ َّال ثِؤ َ ٍِْ٘ ِٗ )،ف١و ٍَ ًُ إٌ١ب ِٓ فٛآّ كٌٚزه هعً ٠ى ْٛػٕلوُ ِـ ّّٓ اما لطغ ثؤِو
ك ْاٌ َّ ْى ُو اٌ ََُّ ِّ١
ٚلفزُ ػٕلٖ )).

اٌقٖبئٔ اٌفّٕ١خ
ٔ
إٌّ ّ
األٚي
ّ

ٔ) اٌزؤصو ثبٌموآْ اٌىوَ َ٘ َٰ ( ُ٠نا ػ َْنةٌ فُ َو ٌ
اد ََ ََٰ٘ ٚنا ِِ ٍْ ٌؼ أُ َعب ٌط )
ٕ) اٍزقلاَ اٌّؾَٕبد اٌجل٠ؼّ١خ،وبٌَّغغ ( ّيهًا ٔ -يهًا  ،أثواط  -أعبط )
ٖ) اٍزقلاَ اٌزْجٙ١بد ِٚضبٌٙب ٌٙٚ :ب ِٓ اٌفواد فٕل ٌ
ق ٠ؾفُّٙب وبٌجؾو.
ٗ) اٌللّخ ف ٟإٌٛف.

ٔ
إٌّ ّ
اٌ ّضبٟٔ

(

ٔ) اٌزؤصو ثبٌموآْ اٌىوٚ ( ُ٠ال ٠ؾ١ك اٌّىو ّاال ثؤٍ٘ٗ ).
ٕ) رئهؿ اٌوٍبٌخ ألؽلاس اٌؼٖو.
ٖ) ٛٙٚػ اٌّؼٌٍٕٛٙٚ ٝخ األٌفبظ ٕٚواِخ األٍٍٛة.
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والمملوكي
األيوبي
ثال اثا  :الخطابة في العصرين :
ّ
ّ
الممموكي.
األيوبي و
أىمية الخطابة في العصرين :
بين ّ
 ّّ
ّ
اإلجابة :أٍّٙذ اٌقطبثخ ف ٟاٌ ّلفبع ػٓ اٌم ُ١اٌفبٍٙخ ٚ ،الٕبع اٌغّب٘١و ثآهاء ٚأفىبه ٍ١بٍ١خ.
الممموكي.
األيوبي و
الدينية في العصرين :
 عمّل  :ازدىار الخطبالسياسية و ّ
ّ
ّ
ّ
اإلجابة :ثَجت اٌغي : ٓ٠ٚاٌٍٖ١جٚ ٟاٌّغٚ ، ٌٟٛاٌظوٚف اٌَ١بٍّ١خ اٌَبئلح اٌزٚ ٟفود ٌٍقطبثخ اٌَ١بٍّ١خ ٚاٌ ّلّ١ٕ٠خ كٚاػٙ١ب
ِٚؾفيارٙب.
كبير من المعاني واألفكار.
الفن وازدىاره  ،ووفّرت لمخطباء مخزوًنا ًا
وضح العوامل الّتي أسيمت في تنشيط ىذا ّْ
 ّْٔٔ -ب ٛؽووخ ثٕبء اٌَّبعل ٚاٌيٚا٠ب ٚاٌوُّ ثُ.ٜ
ٕ -رمو٠ت اٌَالٌٍ ٓ١ٛقطجبء ٚهفغ ِٕـيٌز.ُٙ
ّ
ٖ -رٛافو كٚاػ ٟاٌقطبثخ ِٚؾفيارٙب  ،وبٌغي ٚاٌٍٖ١جٚ ٟاٌغي ٚاٌّغٚ ، ٌٟٛاٌظوٚف اٌَ١بٍّ١خ ٚاٌؼَىوّ٠خ اٌز ٟػٍّذ ػٍٝ
اىك٘به اٌقطبثخ ٚال ٍّ١ب اٌقطبثخ اٌَ١بٍّ١خ ٚاٌلّ١ٕ٠خ.
 َمن ىو أشير خطباء العصرين؟ اإلجابة :اثٓ اٌيو.ٟالدين ابن الزكي ت()895ه ٛ٘ .أث ٛاٌّؼبٌِ ٟؾّل اٌموّ ، ٟاٌٍّمت ثّؾ ٟ١اٌل ، ٓ٠اٌّؼوٚف ثبثٓ ىو ٟاٌ ّل ، ٓ٠فمٗ١
 محيي ّفط١ت أك٠ت  ،ؽَٓ اإلْٔبء  ،وبٔذ ٌٗ ِٕـيٌخ هف١ؼخ ػٕل اٌٍَطبْ ٕالػ اٌل ٓ٠األٛ٠ث.ٟ
أّٔٛمعب
أٚي ِٓ فطت ثبٌَّغل األلٖ ٝف ٟاٌغّؼخ األ ٌٝٚثؼل رؾو٠وٖ ٚ ،رؼ ّل ٘نٖ اٌقطجخ
ً
ّٙل فزؼ ث١ذ اٌّملً فىبْ ّ
ُ
ٌٍقطت اٌلّّ١ٕ٠خ.
ٚفِ ٟب ٠ؤر ٟثؼ٘ ِٕٙب  ((:أّٙ٠ب إٌّبً أثْوٚا ثوٛٙاْ هللا اٌن ٛ٘ ٞاٌغب٠خ اٌمٖٚ ، ٜٛاٌ َّلهعخ اٌؼٍ١ب ؛ ٌّب ََّ٠وُٖ هللا ػٍ ٝأ٠ل٠ىُ ِٓ

اٍزوكاك ٘نٖ اٌ ّٚبٌخ ِٓ األ ِّخ اٌ ّ
ػبَ ٚ ،رط١ٙو ٘نا
ٚبٌخ ٚ ،ه ّك٘ب اٌِ ٝموّ٘ب ِٓ اإلٍالَ  ،ثؼل اثزناٌٙب ف ٟأ٠ل ٞاٌّْوو ٓ١لو٠جًب ِٓ ِئخ ٍ
اٌج١ذ اٌن ٞأمْ هللا أْ ُ٠وف َغ ٠ٚنو َو ف ٗ١اٍّٗ  ... ،ف ِٓٛٛ ٛٙأث١ىُ اثواِ٘ٚ ُ١ؼواط ٔج١ىُ ِؾّل ٍٕ ٝهللا ػٍٚ ، ٍٍُٚ ٗ١لجٍزىُ اٌز ٟوٕزُ
ِٕٚـي ٌي ثٗ ٕ٠ـي ُي األِو ٚإٌّ، ٟٙ
ٖل األ١ٌٚبء َِ ٚ ،لْفُٓ اٌوُّ ًٍ َِٙ ٚ ،جِ ٜاٌٛؽ، ٟ
رٍّٖ ْٛاٌٙ١ب ف ٟاثزلاء اإلٍالَ ِ ٛ٘ٚ ،موُّ األٔج١بء َِ ٚ ،م ِ
ِ
 ٛ٘ٚف ٟأهٗ اٌـّؾْو ٕٚؼ١ل اٌـّْٕو  ٛ٘ٚ ،ف ٟاألهٗ اٌّملٍخ اٌز ٟموو٘ب هللا ف ٟوزبثٗ اٌـّج ٛ٘ٚ ، ٓ١اٌـَّغل األلٖ ٝاٌنٍّٕٝ ٞ
ف ٗ١هٍٛي هللا ٍٕ ٝهللا ػٍ ٍٍُٚ ٗ١ثبٌّالئىخ اٌّموَّث ٛ٘ٚ ، ٓ١اٌجٍل اٌن ٞثؼش هللا اٌ ٗ١ػجلٖ ٚهٍٚ ٌٗٛوٍّزٗ اٌز ٟأٌمب٘ب اٌِ ٝوٚ ، ُ٠هٚؽٗ
ػ َٝ١اٌن ٞووَِّٗ ثوٍبٌزٗ ّٚوَّفٗ ثٕجَّٛرٗ ٠ ٌُٚ ،يؽيؽٗ ػٓ هُرجَ ِخ ػجٛك٠زٗ  ،فمبي رؼبٌ: ٝ
( ٌَ ْٓ َْ َ٠زَ ْٕ ِىفَ ْاٌ َّ َُِ ١ؼ أَ ْْ ُ َ٠ىَ َْٛػ ْجلًا ِ َّهللِ ََ ٚال ْاٌ َّ َالئِ َىخُ ْاٌ ُّمَ َّوثُ.)) ) َْٛ

الفنية ألسموب ابن الزكي.
 اذكر الخصائص ّٔ -رجوى اٌؼبٛفخ اٌلّ١ٕ٠خ فٙ١ب فبٕخ ػٕل اٌزّضً ثبٌموآْ اٌىو.ُ٠
ٕ -رزؤّٔك ف ٟافز١به األٌفبظ اٌٛاٙؾخ ماد اٌّؼبٔ ٟاٌٍَّٙخ.
ٖ -رٛظّف اٌٖٛه اٌج١بّٔ١خ ٚاٌّؾَٕبد اٌجل٠ؼّ١خ وبٌَّغغ ٚاٌغٕبً ِب ٚ٠ف ٟػٍ ٝاٌقطجخ عوًٍب ِ١ٍٛمً١ب ِٚ ،ضبي اٌَّغغ ِب ٚهك
مٖل األ١ٌٚبء َِٙ ٚ ،جِ ٜاٌٛؽِٕٚ ، ٟـي ٌي ثٗ ٕ٠ـي ُي األِو ٚإٌّ.)) ٟٙ
ف ٟاٌؼجبهاد ِ ٛ٘ٚ (( :موُّ األٔج١بء ِ َِ ٚ ،
أِب اٌغٕبً فّضً ( اٍزوكا ِك ٘نٖ اٌ ّٚبٌخ ِٓ األ ِّخ اٌ ّٚبٌخ ).
ٔ ا٢ر ِٓ ٟفطجخ الثٓ ِٕ١و اإلٍىٕلهأ ( ٟد ٘ 623ـ )  ،أٌمب٘ب ثؼلِب ٍِه اٌززبه اٌْبَ ٍٕخ ( ٘ 652ـ )  ،صُ
 الوأ إٌّ ّاٍزقوط ِٕٙب ِب ٕ٠بٍت ِٓ اٌقٖبئٔ اٌفّٕ١خ ٌٍقطجخ:
(( اٌؾّل هلل اٌن٠ ٞوؽُ اٌؼ ْٛ١اما كِؼذ ٚ ،اٌمٍٛة اما فْؼذ  .. ،اٌّٛعٛك اما األٍجبة أمطؼذ  ،اٌّمٖٛك اما األثٛاة اِزٕؼذ ... ،
فَجؾبْ ِٓ ٍٚؼذ هؽّزٗ وً ّٟء ٚ ،ؽ ٌّ
ك ٌٙب اما ٍِ ٚؼذ ٍَ ٚ ،ؼذ اٌٛ ٝبػزٗ اٌَّبٚاد ٚاألهٗ ؽ ٓ١لبي ( ا ْئزَِ١ب  َْٛٛػًب أَ ْٚوَوْ ً٘ب ) ،
فؤٛبػذ ٍّٚؼذ  ،أّٙ٠ب إٌبً  ،فبفٛا هللا رؤِٕٛا فّٙ ٟبْ ٚػلٖ اٌٛف ّٚ ، ٟال رقبفٛا اٌقٍك ٚاْ وضوٚا ؛ فبْ اٌقٛف ِِّٕ ُٙو ٌ
ن ففِ ّ.)) ٟ

الفنية لمخطبة:
 الخصائص ّأ -اٌزّضً ثبٌموآْ اٌىو ( ُ٠ائز١ب ٛٛػًب أ ٚووً٘ب ) ٚ ،اٌؼبٛفخ اٌلّ١ٕ٠خ رجوى فٙ١ب ثٛٙٛػ.
ة -رزؤٔك ف ٟافز١به األٌفبظ اٌٛاٙؾخ اٌٍَّٙخ (ٍجؾبْ ِٓ ٍٚؼذ هؽّزٗ ٠ ،وؽُ،اٌّٛعٛك  ،اٌّمٖٛك ّٙ ،بْ ٚػلٖ).
ط -رٛظّف اٌّؾَٕبد اٌجل٠ؼّ١خ وبٌَّغغ ( كِؼذ  -فْؼذ ٚ ،ف -ٟففٚ ، )ٟاٌطجبق ( فبفٛا  -رؤِٕٛا ).

(
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المملوكي
األيوبي و
رابعا  :التأليف الموسوعي في العصرين :
ّ
ّ
ا
عرف الموسوعة.
 ّاإلجابة :وزبة ٠غّغ ِؼٍِٛبد ّزّ ِٓ ٝاٌؼٍٚ َٛاٌّؼبهف فِ ٟقزٍف ِ١بك ٓ٠اٌّؼوفخ  ،أ١ِ ٚلاْ ِٕٙب ِ ،ورجخ رور١جًب ٘غبئًّ١ب.
 ظيرت بعض المص ّنفات ذات اّل تّجاه الموسوعي  ،اذكرىا.اإلجابة :وزبة ( اٌؾٛ١اْ ) ٌٍغبؽع  ( ٚاألغبٔ ) ٟألث ٟاٌفوط األٕفٙبٔ. ٟ
مـما يأتي في ازدىار الموسوعات في العصر الممموكي :
 ّبين دور كل ّ
 -1كٛ٠اْ اإلْٔبء ٠ .زطٍّت كٛ٠اْ اإلْٔبء ٍِٛٛػ١خ ف ٟاٌّؼوفخ ٌل ٜوً ِٓ ٠ؼًّ ف . ٗ١فمل ٚعت ػٍ ٝاٌؼبٍِ ٓ١ف ٗ١أْ ٠ىٛٔٛا
ػٍ ٝكها٠خ ثبٌؼٍ َٛاٌْوػ١خ ٚاٌزبه٠ـ ٚاألكة  ...اٌـ.
 -2اٌغي ٚاٌٍٖ١جٚ ٟاٌغي ٚاٌّغ.ٌٟٛ
 أؽلس اٌغي ٚاٌٍٖ١جٚ ٟاٌّغ ٌٟٛرلِ١وً ا صمبفًّ١ب ٌّملهاد األِخ اإلٍالِ١خ ف ٟاٌؼواق ٚاٌْبَ  ،األِو اٌن ٞأٌٙت غ١وح ػٍّبء األِخػٍ ٝؽٚبهرٙب ٚربه٠قٙب ٚرواصٙب  ،فؾضّذ اٌقطٚ ٝأٌّفذ اٌٍّٛٛػبد ٌزؼِ ٘٠ٛب ُف َِو.
٘ -3غوح اٌؼٍّبء :اٍزمطجذ ِٖو ٚاٌ ّْبَ اٌؼٍّبء اٌّٙبعو ِٓ ٓ٠ألطبه أفو ٜوبألٔلٌٌ ٚإٌٙل ٚاٌؼواق ٚغ١و٘ب ٚ .لل وبْ ٌٙنا
اٌزّّبىط وج١و األصو ف ٟل١بَ ٔٚٙخ ػٍّ١خ ٚأكث١خ ِزّ١يح فِٖ ٟو ٚاٌْبَ ػٍٚ ٝعٗ اٌقٖ.ٓٛ
 -4أزْبه اٌّىزجبد اٌٚقّخ  :اٌّز ٟأُٚلِفذ ٌقلِخ ٍٛجخ اٌؼٍُ ٚؽٛد ٔفبئٌ اٌىزت ٚاٌّقطٛٛبد ؛ األِو اٌّن ٞأربػ اٌّغبي
ٌزٕ ّٛع اٌّؼبهف ٚوضورٙب  ِٓٚ ،ص ُّ اٌزؤٌ١ف اٌٍّٛٛػ. ٟ
 َمن ىو مؤسس عمم اّلجتماع؟ اإلجابة :اثٓ فٍل.ْٚ َمن ىو أشير عمماء العرب في الصيدلة؟ اإلجابة :اثٓ اٌج١طبه اٌّبٌى.ٟالمعرفية الّتي انصرف األدباء والعمماء
العممية و
 نقف عمى بعض الموسوعات وقفة إيجاز تشير إلى تمك الكنوزّ
األدبية و ّ
ّ
التتبع والجيد :
إلى جمعيا في كثير من الصبر و ّ
أ  -اٌٛاف ٟثبٌٛف١بد ٌٖالػ اٌل ٓ٠اٌٖفل ِٓ ٛ٘ٚ :ٞأٍٚغ وزت اٌزواعُ ٠ ،مغ فٔ ٟؾ ٛصالصِ ٓ١غٍلًا.
ة  -غوه اٌقٖبئٔ اٌٛاٙؾخ ٚػُوه إٌمبئٔ اٌفبٙؾخ ٌغّبي اٌلّ ٓ٠اٌٛٛٛا:ٛ
 ٛ٘ٚوزبة ٠مغ فٍ ٟزخ ػْو ثبثًب ْ٠ ،زًّ وًّ ثبة ِٕٙب ػٍٍ ٝزّخ فٖٛي َّّٕٙ ٙب ِقزبهاد ِٓ إٌضو ٚاٌْؼو.
إٌ٠ٛو: ٞ
عـ ٙٔ -ب٠خ األهة ف ٟفٕ ْٛاألكة ٌْٙبة اٌلّٓ٠
ّ
ٍِٛٛ ٟ٘ٚػخ رمغ ف ٟصالصِ ٓ١غٍلًا لَُّذ فَّخ ألَبَ  :اٌَّّبء ٚا٢صبه اٌؼٍ٠ٛخ ٚ ،األهٗ ٚاٌّؼبٌُ اٌَفٍ١خ ٚ ،اإلَٔبْ ِٚب
٠زؼٍّك ثٗ ٚاٌؾٛ١اْ اٌٖبِذ ٚ ،إٌجبد ٚ ،اٌزبه٠ـ ِٓ ثلء اٌقٍ١مخ اٌ ٝػٖوٖ.
اٌؼّو:ٞ
ك َِ -بٌه األثٖبه فِّ ٟبٌه األِٖبه الثٓ فّ ًٚللا
ّ
 ٛ٘ٚوزبة ٠مغ ف ٟأوضو ِٓ ػْو ٓ٠عي ًءا ؽبفٍخ ثبٌفٛائل اٌمّ١خ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌٛاٍؼخ ف ٟاٌزّواعُ ٚاٌزّبه٠ـ ٚاٌغغواف١خ.
ٍَ١و أػالَ إٌجالء ّ
٘ج ٛ٘ٚ :ٟوزبة ٙقُ ٠مغ ف ٟصالصِ ٓ١غٍلًا ف ٟرواعُ اٌوّعبي ٚاألػالَ.
٘ـ ِ -
ٌٍن ّ
اٌمٍمْٕل: ٞ
ٕ - ٚجؼ األػْ ٝفٕٕ ٟبػخ اإلْٔب ألث ٟاٌؼجبً
ّ
ّ
 ٛ٘ٚوزبة ٙقُ ٠ؾزِ ٞٛملِخ ٚػْو ِمبالد ف ٟف ًٚاٌىزبثخ ٕٚفبد اٌىزبةٚ،اٌزؼو٠ف ثلٛ٠اْ اإلْٔبء ٚلٛأٚ،ٕٗ١ربه٠ـ
اٌىزبثخ ٚرطٛهارٙبٚ،أٔٛاع إٌّبٕت ِٓ هعبي اٌَّ١ف ٚاٌمٍُ ٚغ١و مٌه.
ً
فٖال فٕٚ ٟف اٌطج١ؼخ ٚاألفالق ٚاألكة ٚغ١و٘ب.
اٌؾٍج ٛ٘ٚ :ٟوزبة ٠مغ فٔ ٟؾ ٛصالصٓ١
ٖجب ٌجله اٌلّٓ٠
ى  ُ١َٔ -اٌ َّ
ّ

(
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 انسب الكتب اآلتية إلى مؤلّفييا :اٌٛاف ٟثبٌٛف١بد
غوه اٌقٖبئٔ اٌٛاٙؾخ ٚػُوه إٌمبئٔ اٌفبٙؾخ
ٔٙب٠خ األهة ف ٟفٕ ْٛاألكة
َِبٌه األثٖبه فِّ ٟبٌه األِٖبه
ٍ١و أػالَ إٌجالء
ٕجؼ األػْ ٝفٕٕ ٟبػخ اإلْٔب
ٖجب
َٔ ُ١اٌ َّ

ٕالػ اٌل ٓ٠اٌٖفل. ّٞ
عّبي اٌ ّل ٓ٠اٌٛٛٛا.ٛ
ّٙبة اٌ ّل ٓ٠إٌ٠ٛو. ّٞ
اثٓ ف ًٚهللا اٌؼّو. ّٞ
ٌن٘ج.ٟ
ا
ّ
أث ٟاٌؼجبً اٌمٍمْٕل. ّٞ
اٌؾٍج.ٟ
ثله اٌ ّلٓ٠
ّ

 -ىناك موسوعات تشترك في أكثر من صنف :

(

ٍِٛٛػبد اٌزواعُ

ٍِٛٛػبد األكة

ٍِٛٛػبد اٌطج١ؼخ ٚاٌغغواف١ب ٚاٌزبه٠ـ

اٌٛاف ٟثبٌٛف١بد
َِبٌه األثٖبه فِّ ٟبٌه األِٖبه
ٍَ١و أػالَ إٌجالء

غوه اٌقٖبئٔ اٌٛاٙؾخ
ٔٙب٠خ األهة ف ٟفٕ ْٛاألكة
ٕجؼ األػْ ٝفٕٕ ٟبػخ اإلْٔب
ٖجب
َٔ ُ١اٌ َّ

ٔٙب٠خ األهة ف ٟفٕ ْٛاألكة
َِبٌه األثٖبه فِّ ٟبٌه األِٖبه
ًَّٔ ُ١
اٌٖجب
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األول:
مقرر الحفظ للفصل ال ّد
راسي ّ
ّ
األبيات المطلوبة في ّ
شعرية من ٍّ
كل من :
يحفظ الطّمبة خمسة أبيات
ّ
شعر وصف الطبيعة في األندلس:
ٌ رَ ٍْز َُّن َٔ ْؼــــــّب ُء
 )1فْ ٟ
ٗ أ ْٔ َلٌُــ ٍ
أه ِ

ـــــــت ٍ ّوا ُء
ق ف١ـــٙب اٌمَ ٍْ
َٚال ُ٠فب ِه ُ
َ

َٚ )2لَ ْل ثَلَدْ ٌِ ٍْجَـــــــــــٙب ِه أَ ٌْـــــ َِ٠ٛخٌ

ت
رَ ْؼجَــــــ ُ
ك ِِ ْ
َـــغ ُ
َ ًىب ُٛـــٍٛػُٙب ػ َ

ٍَٕ ٍخ لَ ْل ثِذُّ أ ٌْضُـــــ ُّٙب
٠ )3ب ُه َّ
ٍ َْ ٛ
ة َ

ه٠ك
ـه ِِْٓ
ََِ ٚب ٌَٙب َغ ُْ ١و ْ َٛؼ ُِ اٌ ِّ ْ
َ ِ
ِ
ـــو٠و اٌّـب ِء ف١ــــــ ِٗ ىَ ئ١وا
ر ََو َوذْ َف
َ

ٍ ٍخ
ٍ َىَٕذْ ػَوِ َٓ٠هئــب َ
ٙوا ِغ ٍُ َ
َ َٚ )4
ــــبػ ُّ
ؿ
َٚ )5أَ ْهػََٓ ّّ َٛ
اٌنإاثَ ِخ ثـــب ِم ٍ
ِ

ة
ُ٠طب ُِ ٚي أػْٕـــبَْ اٌ َّ
َّـب ِء ثِغــــــب ِه ِ

شعر رثاء المدن والممالك في األندلس:

 8109دورة شتوية

َبؽزِ ِه اٌ ِؼـــلا ٠ب كا ُه
 )1ػبصَذْ ثِ َ

بٍَٕ ِه اٌجٍَِٚ ٝإٌّب ُه
ََِ ٚـؾب َِؾــ ِ

ؼ غب ِك
 )2رَ ْجى ٟاٌ َّ
َّب ُء ثِ ُّ ْي ٍْ هائِ ٍ

ـٙبٌ ِِْٓ ً١أ ْثٕب ِء َػجّب ِك
ػٍَ ٝاٌجَ
ِ

ٌ
 )3أه ٜاٌ ٍُّٛنَ إٔبثَ ْز ُ ُْ ٙثِؤ ْٔ َلٌُ ٍ

َِ ٛء ال رُ ْجـمَٚ ٟال رَ َن ُه
كَٚائِ ُو اٌ ّ

 )4أَ ْك ِهنْ ثِ َق َْ ٍِ١ه َف َّْ ًِ ١
ّللا أَ ْٔلٌُـَب

َج ًَ ١إٌَْ َِ ٝغبرِٙب ك ََهٍب
اَّْ اٌ َّ

ٔبظ ٌو
َٚ )5اما ر ََو َّك َك فَ ٟعٕــــــبثِ ِه ِ

ٍزِ ْؼجب ُه
ف١ه َٚا ْ
ٛب َي ا ْػزِـــــجب ٌه ِ

شعر المرأة في األندلس:

 8102دورة شتوية

ً َِؤصَ َوحً ََ ٚفــ َْ ١و ُِ ْٕزَغــ َ ٍغ ًِ ْٛ َ٠ب ٌِــــ ُو ّٚا ِك
 )1اثَْٓ اٌ ِْٙب َِ َْ ِٓ ١ف َْ ١
ـو إٌّب ِ
ّـُ١
َٚ )2لبٔب ٌَ ْف َؾخَ اٌ َّو ِْٚــــــــــــب ِء ٚا ٍك َ
ٍمبُٖ ُِــٚبػَفُ اٌ َغ ِْ ١
ش اٌ َؼ ِ
َّب ِء فَ َؼ ِّي اٌفُـــئا َك ػَـــيا ًء َعّـــ١ال
 َٟ ِ٘ )3اٌ َّ
ٌ َِ ْ
َ َىُٕٙب ف ٟاٌ َّ
ْ ّْ ُ
َزَــطَ ١غ اٌَ ْ١ــــهَ إٌُّيٚال
اٌٖـــــــــؼَ ٛك َ ٌْٓٚرَ ْ
 ٌَْٓٚ )4رَ ْ
َزَطَ ١غ اٌَ ُّْ ِٗ ١
ُ ٟٚعفِ َٔٛه َػ ّّب َفطَُّٗ لٍََّٟ
اٌؾ ْ
ــو َِ ُغ ّ
٠ )5ب َهثَّخَ ُ
َ ِٓ ثَ ًْ ٠ب َهثَّخَ اٌ َى َ

(
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ال ّ
اًلجتماعي في األندلس:
شعر
ّ

 8102دورة صيفية

د صَبَِٔ١خً
َ٠ )1ب ٌَ ٍَْ١خَ ا ٌْ ِؼِ ١ل ػُــــــ ْل ِ

َـــــــبُٔ ِه اٌَّ ِن ٞأَ ْم ُو ْو
َٚػَب َك اِ ْؽ َ

جــبً ُؽ ْي ٍْ
 )2اِما وبَْ اٌجَ ُ
َ
١بٗ ٌِ

ة
ٌ فَنانَ ِِـَٓ اٌ َّ
ٖـــٛا ِ
ثِؤ َ ْٔ َلٌُ ٍ

ٍزَ ْجَْوا
 )3أه ٜاٌ ِّ َْ ٙوعبَْ لَل ا ْ

َغلاحَ ثَى ٝاٌ ُّ ْ
ٍزَ ْؼجَوا
ـــيُْ َٚا ْ

 )4أ ِّب اٌ ِٛهالَخُ فَ ْ َٟ ٙأ ْٔ َىــ ُل ِؽ ْوفَ ٍخ

اٌؾ ْوِبُْ
أَ ْٚهالُٙب َٚصِّــــــب ُه٘ب ِ

ًَٕب
ًٍٕب َُ ٚؽ ْ
ّ ٌٍَِٚ )5يا٘ ٟاٌ َىّب ُي َ

اٌغالٌَخَ َٚاٌ َىّــــبال
ٍ َغ َ
َوّب َِ ٚ

ليبي في ال ّ
شعر:
صدى الغزو الص ّ
ٛاع ُِ
َِ )1يَ ْعٕب ِكِـــب ًء ثِبٌل
ُِّــٛع اٌ َّ
َ ِ
ِ

واؽ ُِ
فٍََ ُْ ْ َ٠ج َ
ك َِِّٕب ػ َْو َ
ٕـــخ ٌ ٌٍِ َّ ِ

د
 )2أَ َػ ْ َّٟ ٕ١ال ر َْولَ ِِْ ٟـــــَٓ اٌ َؼـــــجَوا ِ

د
ٍٕ ٟف ٟاٌجُىب إ٢ب َي ثِبٌجُ ُىوا ِ
ِ

ت
ُ ٚ
٘ )3ن ٞاٌ َؼيائِ ُُ ال ِب رَلَّػ ٟاٌمُ ُ

ذ اٌ ُىز ُُت
َٚم ٞاٌ َّىب ِه َُ ال ِب لـــبٌَ ِ

ـــؼ اٌـ ُّجٕ١ب
َ )4عـٍَذْ َػــــيَ ِبرُهَ اٌفَ ْز َ

فَمَ ْل لَـــــ َّودْ ػُ ُْٛ١اٌـ ُّ ْ
ــــئ ِِٕٕ١ب

ٍ َّودْ لُــــــــٍٛثًب
 )5فَ١ب هللِ َوــــــــــ ُْ َ

َ٠ٚب هللِ َوـــــــــــ ُْ أ ْث َىذْ ػُ١ـــٔٛب

المغولي في ال ّ
شعر:
صدى الغزو
ّ
ٌَِ )1بئِ ًِ اٌ َّل ِْ ِغ ػَْٓ ثَ ْغلا َك ْ
افــــجـب ُه

جبة لَ ْل ٍبهٚا
فَّب ُٚلٛفُهَ َْ ٚ
األؽ ُ

٠ )2ب ىائِو َٓ٠اٌ ٝاٌ َّي ْٚها ِء ال رَفِـلٚا

اٌؾّـــــــَٚ ٝاٌلّا ِه َكّ٠ب ُه
فَّب ثِنانَ ِ

َــــيان
كػ
ََٓ ّللاُ ٠ب ِك َِْْــــ ُ
ْ )3
أؽ َ
ِ

غبٔ١ه ٠ب ِػّـــــــــــب َك اٌجِال ِك
فَِ ٟ
ِ

ً
ٌ ثـ ( لبٍَٔٚ ) َْٛ١ـــب ٍ
َٚ )4ثِؤ ُ ْٔ ٍ

ٕجَــــــــؾٛا َِ ْغَٕ ًّب ِأل٘ ًِْ اٌفََب ِك
أَ ْ

َّ َٛ )5ولَ ْز َُ ُْ ٙؽــــٛا ِك ُ
س اٌلَّ٘ ِو ثِبٌمَ ْز ًِ

ٛاي َٚاألَ ْٚال ِك
َْٙ َٔٚــــــــــــــ ِ
ت األَ ِْ ِ

المدائح ال ّنبو ّية:

(

ــَٚ ِٓ ١ْ َٔٛاٌضَّمـــٍََ ِْٓ ١
َ ُِ )1ؾ َّّ ٌل َ
ٍُ ِّ١ل اٌ َى ْ

ة  ِِْٓ ٚػ ََغ ُِ
َٚاٌفَو٠مَ ْ ِِْٓ ِٓ ١ػ ُْو ٍ

ج١ت اٌَّن ٞر ُْو َعَّ ٝفب َػزُُٗ
اٌؾ ُ
َ َُٛ ٘ )2

َــؾ ُِ
ْٛاي ُِ ْمز َ
ٌِ ُىـــ ًِّ ٘ ٍَْ ٛي َِِٓ األ٘ ِ

و٘بْ
د َٚاٌجُ
ُ )3
ٍجْؾبَْ مَ ٞ
اٌغجَوِ ٚ
ِ

ٍَطبْ
د َٚاٌ ُّ
َٚاٌ ِؼ ِّي َٚاٌ ٍَّــــــىِ ٛ

واَ ثِ ِٗ اٌٝ
 )4أ ْ
ذ َ
ٍو َِِٓ ٜاٌجَ ِْ ١
اٌؾ ِ

ٕبْ
بٌْ ٛ
َبع ِل ٌَ َْ ١
ٌ ثِ َ
أ ْلٖ ٝاٌ َّ ِ
ٍ ِ

ت
ق َٚوبَْ أ َ
 )5فَ َؼال اٌجُوا َ
ّ َوفَ َِ ْوو ٍ

واْ
فــبه ثِ ُ
ْ َ٠ط ٞٛاٌمِ َ
َ ْو َػ ِخ اٌطَِّ َ١

) (األستاذ بدز األسري) (( )579/0009555البدز)
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