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 األدب العربي أسئلة وأجوبة
 الصف األول الثانوي

 

 ؟: ماهو األدب 1س

 الصادر عن العاطفة المؤثرة في النفوس .’ ج: هو الكالم البليغ 

 : اذكر أركان األدب ؟2س

 ج: لألدب أربعة أركان وهم :
 _ العاطفة واألفكار

 _ واأللفاظ 
 _ والتراكيب 

 _ والخيال

 األدب ؟: ماهو الغرض من دراسة 3س

  ويستفيد العقول من تجاربه العظيمة .’ لتستمتع النفوس بفنه الجميل   ج:

 عرف كل واحد منهما ؟:اذكر نوعان رئيسيان ؟ بم 4س

 ج: الشعر                    والنثر
 _ الشعر : هو الكالم الموزون المقفي الذي يصور العاطفة 

 ن ز_ النثر: هو كالم مرسل اليتقيد بالو

 االنثر؟ع الشعر وأنو: اذكرأنواع 5س

 د: النثر                     ج: الشعر                                
 _ الخطابة الشعر الغنائي _ 
 _ الرسالة الشعر القصصي أوالملحمي _ 
 _المقالة الشعر التمثيلي أو المسرحي _ 
 _القصبة الشعر التعليمي _ 

 _المسرحية 

 األدبية مع تعريفها ؟:عدد العصور 6س

 العصر الجاهلي : ويغطي الفترة التي سبقت ظهور اإلسالم بحوالى مائة وخمسين سنة .ج: 
ين سنة عة الرسول صلى هللا عليه وسلم .وينتهي بآخر إمام الخلفاء الراشدث: العصرصدر اإلسالم : ويبدأ ببد

 هـ 40.

 هـ 132هـ إلى سقطها سنة 40 لسنة: العصر األموي : ويمتد من قيام الدولة األموية هـ

 هـ 656بسقوط بغداد  هـ وانتهي132و: العصر العباسي : بدأ بقيام الدولة العباسية سنة 

واألتراك العثمانيين إلى سنة ر: العصور الدول المتتابعة : بدأ قبيل سقوط بغداد واستمر طول حكم المماليك 

 هـ1214

واليزال مستمرا ’ الث عشر الهجري حين اتصل الشرق بالغرب ز: العصر الحديث : بدأ أوائل القرن الث
 إلى يومنا هذا .

 

 : لماذا سمي العصر األول بعصر الجاهلي ؟7س
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 ج: سمي بذالك لما شاع فيه من الجهل الذي هو ضد الحلم .

 : اذكر أنواع الشعر مع تعريف كل واحد منهم ؟8س

لعاطفة كالفخر والغزل والمدح والرثاء والحكمة ج: الشعر الغنائي : هو كالنماذج الطرق األغراض ا
 والهجاء .

 الشعر القصصي أوالملحي : هو الذي يروي سيرا تاريخية د: 
 ر: الشعر التمثيلي أو المسرحي : هو الذي يعد للمسرح على ألسنة شخصيات ناطقية .

ولكن ال يمكن أن يعد الشعر علما من العلوم ليسهل حفظه ص: الشعر التعليمي : هو الذي ينظم فيه الشاعر 
 يال .أهم أركان األدب وهو العاطفة والخيفتقد  نهأل التعليمي من األدب

 في األدب الجاهلي ؟ التي أثرت:اذكر العوامل 9س

 _ حياتهم الدينية       _ بيئتهم الجغرافية               
 ومعارفهم( علومهم_ حياتهم العقلية )       _ حياتهم اإلجتماعية واألخالقية

 _ حياتهم السياسية                      _ أسواقهم 

 : تحدث باختصار عن كل واحد منهم ؟10س

ولكنها تمطر في بعض أحيان مما ’رب صحراوية وأرضها جافة يئتهم الجغرافية :شبه الجزيرة العج: ب
 تسرالناظرين .’ يجعل بعض أجزائها جميلة 
 : كان العرب الجاهلية قسمين:ــقية د: حياتهم اإلجتماعية األخال

’ وبعض الزراعة ’ ويعملون في التجارة ’ أ_أهل الحضر وكانواقلة يعيشون في بيوت مبنية مستقرة 
 ئك سكان من الحجاز وسكان من اليمن .ومن أول’ والصناعة 

 هم أنعام وكانت حياتهم معتمدة على نتيجة’ في البادية  ب _ أهل البادية : وكانوا كثرة يعملون
 كان العرب من حيث حياتهم السياسية قسمين :ــ  ر: حياتهم السياسية :

 أ_ قسم لهم فسحة لسياسة : وهؤالء كانوا يعيشون في مدن مثل مكة وإمارات .
 ب _ قسم اآلخر : لم يكن لديهم وضع سياسي وإنما كانوا قبائل يحكم كل قبيلة كبارهم .

’ والعزى ’ ت والال’ هبل ’ ومن أصنامهم  ’ وثنيين يعبدون األصنام هـ: حياتهم الدينية : كان معظم العرب 
 .ومناة
مين وعقلية األ’ لكنها محدودة تتناسب بيئة الصحراوية’ وعلوم ’ حياتهم العقلية : كان للجاهلين ثقافات ص: 

 ثقافاتهم وعلومهم مايلي :ــومن ’ 
 العرافةوأ_ الطب                                       ث_ الكهانة  

 النجوم والرباح واألنواء والسحبب_ القيادة                                       ج_ 
 ح_ األدب وفصاحة القول                                ت _ علم اإلنسان 

 ودبيــــان هــــل أقسمتم        ال أبلغ األخــــــالق عني رسالة     

 : عرف شاعر هذا الشعر ؟11س

ج: هو زهير بن أبي رجيعة رياح من قبيلة مزينة من مصر وكنية أبيه أبو سلمى وترعرع في كنف خاله 
وكانت والدته قد تزوجت شاعرا ’ وأخذ عنه كثيرا من حكمته ورأيه وشعره ’ الشاعر بشامة بن العدير 

 أوس بن زهيرجاهليا شهيرا وهو

 
 معاني الكلمات
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 معناها الكلمة معناها الكلمة
 األحالف

 تلق كشافا
 تكاليف
 غشواء

 
 يضرس

 يفره
 يتجمجم

 خلقية
 

 كائن 
 حلم
 

 خلفاء دبيان
 تحمل كل سنة
 مشاق وشديد

 العشواء الناقة
 أمامهاالتبصر

 يعض
 يوفره ويحيطه
 يتردد ويتلعثم

 خلق
 

 كثيرة بمعنى كم خبرية
 ل ورأيعق

 وهل
 تتنم

 الحيط
 يصانع

 المنصب 
 مطمئن البر

 
 سباب الماء

 خالها
 سغاه

 المزجم

 بمعنى )قد(
 تأتي بتوأم

 الضرب باليد
 يجاهل

 حف البعير
 اإلحساس الذي يطمئن إليه القلب

 
 طرقها
 طنها

 حماقة
 المبني على الطن

 
 الشعراء من متردم       أم هل عرفت الدار بعد توهم هل غادر

 : عرف الشاعر ؟12س

هم ة علي عادتدتمنه أبوه منذ وال وأم حبشية تدعي زبيبة فانتغىج: ولد عنترة بن شداد العبسي الب شريف 
دا فارسا يشق له حتى غوأخذ يروض نفسه على الفروسة ’ ال العبودية في أبناء ولكنه نزع بنفسه عن ح

 غبار

 معاني الكلمات

 معناها الكلمة معناها الكلمة
 متردم

 
 األمحان

 حباماعمي 
 المدجج 

 نواهل
 يتدامرون

 
 غير مذمم

 لبان األدهم
 ويك عنترة

مكان متهدم فيه مجال 
 للقول

 الحلو في الشهي
 أنعم حبامك

 التاك السالح
 تشرب

 يحصي بعضهم 
 بعضا على القتال

 القتال محمود
 صدر الحصان

 الستحباد

 الجواء
 صدق الكعوب

 أقوى
 الكمأه 
 األحم

 بيض الهند
 بادق تغرك

 أشطان
 ثغره نحره

 قاد في دباء عبسي بالقسم
 قوى المقبض

 صنعق وتالش
 األبطال
 الصلب
 السيوف

 فمك األمع
 حبال

 مقدم الصدر
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 الصف الثاني الثانوي

 : ما المقصود بالعصر األموي ؟1س

هـ 132هـ وانتهى عنه سنة 40ج: هو العصر الذي يبدأ بتولى سيدنا معاوية رضي هللا عنه الخالفة سنة 

 الدولة علي يدي بني العباس .بسقوط 

 : ماذا سبب سقوط الدولة ؟2س

 ج: بسبب خلفاء ضعفاء 

 ؟ مع التمثيل ؟: بم تميز العصر العباسي 3س

 ج: بانقضا مات الحربية واألحزاب السياسية المتعددة . ومثاله 
 الخوارج .’ الزبريون   ’     العلويون       

 ؟ عصر األمويناقش عن الحياة اإلجتماعيه في ال : 4س

ج: شاعت حياة الترف بجميع البالد حتى إن الرجل ليطوف بزكاة ماله فال يجد من يأخذها في عهد عمر بن 
 عبد العزيز .

 : ماهي مظاهر الحياة اإلجتماعية في العصر األموي ؟5س

 .ج: عودة العصبيات القبلية إلى سابق عهدها في العصر الجاهلي 

 والثقافة في العصر األموي ؟  : ناقش عن الحياة العقلية6س

ج: تطورت الحركة العلمية في عصر بني أمية فنبغ علماء في النحو والفقه واللغة والحديث والتفسير وعلم 
 الكالم )التوحيد( والطب واألحزاب السياسية .

 : لماذا إزدهرت الحركة األدبية في هذا العصر ؟7س

ياسية والدينية والقبلية وظهرت منتديات بسبب الصرعات السج: أ_ بسبب تشجيع األمويين .        ب_ 
 لغوية وفكرية وأدبية .

 اذكر إتجاهات الشعر في العصر األموي ؟ 8س:

 ج: .أ_ الشعر السياسي .     ب_ الشعر الهجاء .   ج_ الشعر الغزل 

 ماهو الشعر السياسي ؟: 9س

ومن أهم أشهر ’ والفخر والهجاء واإلقناع ج: هو لون من الشعر فيه تعصب مذهبي يختلط فيه المدح 
 الشعراء في الشعر السياسي :ــ

 بن الفجاءهأ_ األخطل      ب_ الكميت       ج_ وقطري 

 : ماهو الشعر الهجاء )الشعر النقانض( ؟10س

 قصيدة في الفخر والهجاء فيرد عليه شاعراآلخر بنفس الوزن والقافية.ج: هو أن ينظم الشاعر 

 أشعر الشعراء في الشعر الهجاء )العصر األموي( ؟: من هم 11س

 طل ب_ فرزدق                 ج_ األخج.أ_ جرير                  

 : ماهو الشعر الغزل ؟12س

 ج: شعر شاع في الحجاز بسبب حياة اللهو والترف 
 
. 

 : كم أقسام ينقسم الشعر الغزل ؟ وماهي مع التعريف ؟13س
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ها  روح ةبشفاف وهو غزل عفيف طاهر اليهتم بجمال المرأة ولكن -البادية :أ_ الغزل العذري في ج: 
 وعفافها .

 وهو يهتم بمحاسن المرأة وجمالها وهو غزل قصصي يحكي المغامرات غرامية . -ب_ الغزل الصريج :

 صائص الفنية لشعر األموي ؟: ناقش عن الخ14س

ج: ظل الشعر األموي في الخصائص الفنية بالشعر الجاهلي في اللفظ والمعنى وبسير القصيدة ولكن األمر 
 ظهور اإلسالم هو :ــ  منذ د يحو

 تأثير الشعر بألفاظ القرآن والمعاني اإلسالمية .أ_ 
 . هولة والرقة وفيما عدا هاتين الخصلتينب_ ميلة إلى الس

 من األبطال ويحك لن تراعي     أقول لها وقد طارت شعاعا    

 : من شاعر هذه الشعر ؟15س

 ج: قطري بن الفجاءة 

 عنوانا مناسبا لشعر ؟ ع: ض16س

 نفسهالة ج: حماس

 : ماهو الغرض الشعر ؟17س

  ج: الحماس

 : تحدث عن الشاعر ؟18س

والشعر كان طامة الكبرى ج: هو قطري بن الفجاءة المازني من قواد الخوارج وزعمائهم إشتهر بالخطابة 

 هـ 78قاتل الدولة األموية قتاال عنيفا قبل سنة ’ وصاعقة في الهجوم 

 : لم نظم الشاعر هذه القصيدة ؟19س

 ج: ظروف الخوارج العنيفة فكان اليبالي بالموت واليحرص على الحياة ويريد أن يبين مقدار شجاعته .

 : ما المخاطب في البنت األول ؟20س

 فسه ويحمسهاج: يخاطب ن

 : في أحد األبيات تكرار لفظي حدد بين فائدته ؟21س

 ج: فصبرا في مجال الموت صبرا وتبين التأكيد 

اليستئخرون ساعة واليستقدمون { ]النحل : ماهو البيت الذي يتفق مع قوله تعالى } فإذا جاء أجلهم 22س

 [  ؟61:

 ي لك لم تطاعيوهو فإنك لوسألك بقاء يوم على          األجل الذ  ج:

 ؟ [57: ما البيت الذي يتفق مع قوله تعالى } كّل نفس ذآئقة الموت { ]العنكبوت:23س

 حي ....(( ج: البيت الخامس وهو ))سبيل الموت غاية كل
 إن الذي سمك السماء بنى لنا        بيتا دعائمه أعز وأطول   

 :  من الشاعر هذا الشعر ؟24س

 ج:   الفرزدق 

 نا مناسبا لشعر ؟: ضع عنوا25س

 )النقائض(ء فخر وهجا
 

 : عرف الشاعر ؟26س
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كنيته أبو فارس ولقبه الفرزدق ولد الكاظمة شرقي مدينة الكويت وكانت والدته في ’ ج: هو همام بن غالب 

 هـ 110خالفة عمر ونشأ نشأة بدوية لقب بالفرزدق لقبح وجهه ومعنى الرغيف توفي سنة 

 بهذا اإلسم ؟ ولم سمي: كيف نشأ فرزدق 27س

 ج: نشأ نشأة بدوية ولقب بفرزدق لقبح وجهه 

 : ما الصفات التي مدح بها الفرزدق وما الصفات التي هج بها جرير ؟28س

 أ_ أن هللا بنى مجد قومه              ب_ أن أجداده الكرام كانوا أكثر عددا وأكثر كرما  ج: 
 وهج جرير 

 أ_ أن قبيلته ليس فيها األبطال 
 أبوه حلف حماره حين يقاتل األبطال  ب_ أن

 ر اإلسالم هن من بيت العنكبوت تراكيب فيهاثج_ أن مجدته أو

 : هذه القصيدة من شعر النقائض وتمثل عودة ماقصى عليه اإلسالم وضح ذلك ؟29س

 ج:  فيه عاطفة الفخر والنقمة والكره 
 أتصحوا أم فؤادك غير صاح         عشية هم صحبك بالرواح

 من شاعر هذا الشعر ؟ :30س

 ج: هو جرير بن عطية 

 : ما الغرض الشعر ؟31س

 ج: المدح

 : من يمدح الشاعر ؟32س

 ج: عبد الملك بن مروان 

 : عرف الشاعر ؟33س

بطن من بطون تميم ولد في بادية نجد في خالفة عثمان رضي هللا عنه نشأ باليمامة ج: هو جرير بن عطية 
دح عمر بن عبد العزيز ونال وعبد الملك بن مروان ثم عاد فم’ يزيد بن معاوية نشأة فقيرة يرعى اإلبل مد 

 هـ 40جوائزه وكان تقيا طيب العبادة توفي باليمامة سنة 

 : اذكر نبذة مختصرة عن نشأة جرير ؟ 34س

 فقيرة يرعى اإلبل ج: نشأ باليمامة نشأة 

 : ما الوصف التي وصف جرير البدويات ؟35س

 أصليات حافظات لتقاليدهن .ج: أنهن عربيات 

 : كيف صور جرير إحتياج زوجته وأطفاله ؟36س

بينها وهي جائعة بالجرعات ين قد كسبن العطاء من الملك بينماهي تغلل ج: وصفه بقولها أنها رأت الوارد
 من الماء بارد العذب .

 
 للصف الثالث  الثانوي

 ما المقصود بالعصر العباسي ؟ : 1س

هـ بعد سقوط آخر خلفاءها في المعركة 132يبدأ من قيام الدولة العباسية بسقوطها سنة ج: هو العصر الذي 

 الزاب .

 : لماذا سمي بهذا اإلسم ؟2س
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 ج: نسبة إلى العباس عم النبي صلى هللا عليه وسلم .

 : يقسم العصر العباسي إلى قسمين اذكرهما مبينا األساس الذي إعتمدوا عليه في كل قسم ؟3س

 عصر العباسي األول : وكان الحكم العباسي معتمدا على الفارسيين ج:  أ_ ال
 ب_ العصر العباسي الثاني : وكان الحكم العباسي معتمدا على األتراك    

 : اذكر أبرز األحداث السياسية ؟4س

 أ_ تحويل العاصمة من دمشق إلى بغداد   
 ب_ غلبه الطابق الفرسي على حكم العباسي   
 ت_ الفكك واإلنقسام وتعد الدويالت   
 ث_ تحول خطير حيث ضعف العنصر الفارسي وحل محله العنصر التركي   
 ظهور الثورات والفتن كفتنة القرامطة _ ج  

 : ما أبرز مظاهر الحياة اإلجتماعية في هذا العصر ؟5س

 أ_ ظهور طبقتين متغايرين في المجتمع 
 ب_ إزدياد حركة العمران

 كثيرة من مظاهر اللهو والترف  ت_ شيوع
 ث_  إنتشار المجون واإلنحالل والزندقة 

 ج_ إزدياد الشعوبية

 : ماسبب إنتشار المجون واإلنحالل والزندقة ؟6س

 ج: بسبب إختالط العرب بغيرهم من األمم 

 : ما األسباب التي أدت إلى قيام بعض العلماء بجمع ألفاظ اللغة وأشعار العرب ؟7س

 لى إتقان لغة الدين حاجة إأ_ 
 شيوع اللحن  اب_ وليقاومو

 لئك العلماء ؟: من أشهر أو8س

 أ_ سفيان بن عيينة             ب_ اإلمام أبو حنيفة النعمان بن بشير
 ت_ اإلمام مالك                ث_ اإلمام محمد بن إدريس الشافعي

 ؟: ماأبرز الجهود التي قامت في علمي الفقه والحديث في العصر العباسي 9س

 أ_ في علم الحديث ألفت كتب الستة الصحاح 
 ب_ في علم الفقه تأسست المذاهب األربعة

 مم إستمد علم التاريخ مادته في العصر العباسي ؟: 10س

إليه تاريخ الرسل كذالك األشعار الجاهلية  ثّم انضمت’ الرسول صلى هللا عليه وسلم  تبط أساسا بسيرةج: إر
 ورواتها .

 : ما األسباب التي أدت إزدهار الحركتين العلمية واألدبية ؟ 11س

 ج: بسبب إتصال الثقافة العربية والثقافة األجنبية 

 : كيف كان يتم اإلتصال بين الثقافات ؟12س

  ة مع المستعربينأ_ عن طريق المشافه
 ب_ وعن طريق النقل والتر جمة 
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 : من أول من شجع على الترجمة ؟13س

 ج: هو أبو جعفر المنصور 

 : بدأ العصر العباسي بظهور إتجاهين شعريين متباديين فماهما ؟ وبم يميز كل إتجاه ؟14س

 على طريقة القدماء في نظم الشعر .أ_ اإلتجاه القديم : يتميز على المحافظة 
 الجديد : يتميز بنهج شعري جديد وثقافة واسعة ورغبة في التعبير عن عصرهم ومشاعرهم .ب_اإلتجاه 

 : ما أهم الثقافات التي إتصلت بها الثقافة ؟ 15س

 والفارسية         ج_ والهنديةأ_ اليونانية                 ب_ 

 دار الحكمة ؟:في أي عصر أنشئت 16س

 ج: في عهد هارون الرشيد 

 عن بعض إتجاهات الشعر في العصر العباسي ؟: ناقش 17س

القديم ينهج نهج القدماء ويسلك طريقهم واإلتجاه الجديد الذي  باتجاهين شعريين متباديين هما اإلتجاه أج: بد
 ينهج نهج شعري جديد .

 : لماذا إزدهر الشعرفي العصر العباسي ؟18س

 أ_ بسبب تشجيع الخلفاء ومنحهم العطايا والهبات 
 إختالط العرب بغيرهمب ب_وبسب

 شعراء اإلتجاه القديم ؟ال: من 19س

 وأبوخية النميري .’ وابن ميادة ’ ج: ابن الدمينة 

 : من الشعراء اإلتجاه الجديد )الشعراء المجددون ( ؟20س

 ومسلم بن الوليد  ’ أبو نواس’ وبشار بن برد ’ وأبو تمام ’ ج: أبوالعتاهية 

 المجددين ؟: من هو أشهر الشعراء 21س

 ج: بشار بن برد 

 : ما المظاهر التجديد في الشعر العباسي ؟22س

 أ_ التجديد في األغراض القديمة               ث_  األوزان والقوافي
 ب_ التجديد في منهج القصيدة                  ج_ تعدد إتجاهات الشعر

 ت_ تعبير الشعر عن حياة الفرد 

 للشعر العربية ؟: عدد األغراض التقليدية 23س

 أ_ المدح     ب_ الغزل       ت_ الحماس      ث_ الهجاء
 .ز_ الزهد                    ر_ الرثاء    ج_ الوصف  ح_ الحكم       خ_ الفخر      

 : جدد العباسيون في األغراض القديمة ماهي ؟24س

 .الوصف _ الهجاء     ج _ث   أ_ المدح  ب_ الرثاء     ت _ الزهد

 كل من :ـ ؟ د: من الذي جد25س

 .مثالية الحكم وتعدى إلى تقوى هللا والعدالة شعر المدح : أضافو إليه أ_
  .ب_ شعر الهجاء : أصبح مقطوعات قصيره ولم يعد هناك الهجاء القبلي

 عه دينية صادقة .كانت دوافبينما  كالفكاهةشعر الرثاء : أصبح العباسيون يرثونه لدوافع أخرى ت_ 
 ث_ شعرالوصف : إهتم العباسيون بتصوير الجانب المادي من الحضارة الجاهلية .
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 ؟ة الشعرية أثناء العصر العباسي : ناقش عن التجديد في منهج القصيد26س

 عاطفة تربطهم بدلك .ج: كان العرب حريسين على تقاليد بشرهم أما المجددون لم تكن لديهم 

 كيف كان يعبر الشعر عن حياة الفرد ؟: 27س

 ج: لقد قرب الشعر من نفسية صاحبه وأصبح وسيلة للتعبيرعما يحسه ويشغل فكره .
 إذا ما خلوت الدهر يوما فال تقل     خلوت ولكن قل على الرقيب

 : من شاعر هذا الشعر ؟28س

 ج: إسماعيل ابن قاسم )أبوالعتاهية(

 ؟ : ضع عنوانا مناسبا لشعر 29س

 الزهد. ألى ج:  دعوى 

 . ماهو الغرض الشعر ؟30س

 ج: الزهد .

 : تحدث عن الشاعر ؟31س

وكان ’ قبيح المنظر ’ ميم الوجه ذان وكهـ 130كيسان ولدسنة ج: إسمه إسماعيل ابن قاسم ابن سونه ابن 

 .في بغدادهـ 210توفي سنة ’ الزهد والمدح ’ أهم موضوعاته الشعرية 

 ه الشعرية ؟: ماهي أهم موضوعات32س

 ج: الزهد والمدح .

 ائد ؟: لماذا نظم أبو العتاهية هذه القص33س

 واإلنحالل خلقي وديني .’ والزندقة ’ ج: بسبب اإلنتشار المجون 

 وبين األبيات ؟: هل تجد في األبيات أثر الثقافة الشاعر اإلسالمية 34س

وضع تحت ورده إلى المجون وأنه  ي’ نه قريب ج:  نعم حيث قال إن اإلنسان ولوعاش خمسين حجة فإ
 واألبيات هم البيت السادس والسابع والثامن .’ واألعمال مضاعفة ’ التراب والجزاء من جنس العمل 

 ما البيت الدال على ذلك ؟’ : واإلحسان هو أن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 35س

 ما يخفى عليه يغيب  ج: وال تحسبّن هللا يغفل مامضى      وال أنّ 

 : ما القريب في نظرالشاعر ؟ وما البيت الدال على ذلك ؟36س

 ج: الذي يخلص لك النصح . والبيت هو :
 نسيبك من ناجاك بالودّ قلبه        وليس لمن تحت التّراب نسيب 

 : من هو الشاعر هذا الشعر ؟37س

 لحد واللعبء من الكتب       في حدّه الحدّ بين االّسيف أصدق أنبا
 ج: هو أبوتمام 

 : ما الغرض من الشعر ؟38س

 ويكذب المنجمين .’ يمدح المتصم باهلل ج: 

 : ضع عنوانا مناسبا لشعر ؟39س

 ج: هزمة الكفر
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 : تحدث عن الشاعر 40س

هـ على أرجح األقوال )قيل  188 ج: هو حبيب بن أوس الطائي ولد بقرية ))حاسم(( قرب دمشق سنة

ورحل ’ واألدبينشأ دمشق وتردد الحلقات المساجد والمجالس العلمي (هـ 192 هـ وقيل182هـ وقيل 172

 هـ231وتوفي سنة ’مأمون على الروم ال ةإلى مصر وأخذ الثقافات األدب وأشاد بانتصاراته الخليف

 وكيف تم ذلك ؟: ماهي المواطن التي تلقي فيها العلم واألدب ؟ 41س

 ج: في مصر ودمشق حيث تردد على حلقات المساجد والمجالس العلمي ينهل مما كان يجري فيها .

 يصوره الشاعر ؟: ما هو الحدث التاريخي الذي 42س

ج: قضاء المعتصم على الفتنة بابك الخرمي وكانت هذه المعركة ردا على اعتداء اإلمبراطوا على بلدة 
 ة العربية حينما اعتدى عليها في السجون الرومانية والمرأزبطرة العربية 

 : سعى الشاعر في أباطيل مزاعم المنجمين أين ذلك ؟43س

 قط أمرا قبل موقعة    لم تخف ماخل باألوثان والصلب ج: لوبينت

 : من شاعر هذا الشعر ؟44س

 إذا كنت في كل األمور معاتبا     صديقك لم تلق الذي التعاتبه
 د .ج: بشار بن بر

 : ضع عنوانا مناسبا لشعر ؟45س

 ج: وصف معركة

 ما البيت الذي يشير إلى أنه ليس هناك بشر خال من العيوب ؟: 46س

 ج: إذا كنت في كل األمور معاتبا     صديقك لم تلق الذي تعاتبه 

 : الدنيا تصفوألحد كيف صور الشاعر ذلك ؟47س

 الناس تصفو مشاربهإذا كنت لم تشرب مراراعلى الغدى    طمئك وأي ج: 
 وقد تتعكر تارة أخرى’ تارة  فقد تصفوا للمرء’ صورها بالماء 

 : يدل األبيات على أن المعركة لصالح قوم بشار .فما هذا البيت ؟48س

 ومثل الذ بالبحرهاربه ج: فراحوا: فريقا في اإلسارومثله       قتيل

 عدة . فماهذاالبيت ؟: يشير أحد األبيات إلى أن جيش بشار كثير العدد وال49س

 وبالشوك والخطي حمر ثعالبة.      ج: وجيش كجنج الليل يزحف بالحصى

 ج: مبالغة في كثرة الجيش.: ما مقصد قول الشاعر ))تغض به األرض(( ؟.50س

 : عرف الشاعر ؟51س

وغه بل بلهـ بدأ الشعر ق90ددين ولد عام رأس الشعراء المج أصلي ج: هو بشار بن برد بن يرجوح فارسي

 .    هـ بأمر الخليفة المهدي 168سنة العاشرة وهو شاعر مخضرم أدرك بني أمية وبني العباس مات مقتوال 

 

 للصف الرابع الثانوي

 ؟: ما المقصود بالحروب الصليبية 1س

لى وّجهها الغرب النصراني في أوروبا إسبعة التي ب الصليبية تلك الحمالت العسكرية  الج: يقصد بالحرو
 رق اإلسالمي .الش

 هذه الحروب ؟: ماهذف 2س

 والقضاء على اإل سالم والمسلمين .’ ج: احتالل بيت المقدس 
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 أذكر بإيجاز _ األسباب التي أدت إلى قيام الحروب الصليبية ؟: 3س

                                         سية _ والسيا2                 _ الدينية.  1األساليب وهي :  أربعةج: 

 _واألوضاع الدا خلية في أوروبا.4   _ واإلقتصادية والتجارية3                             

 ة التي استمرت الحروب الصليبية ؟: ماهي مد4س

 هـ .690 -هـ 490استمرت تلك الحروب قرنين من الزمان ج: 

 : متى بدأت الحمالت األولى ؟5س

 .هـ 490ج: بدأت الحمالت بسنة 

 ما هي اإلمارات التى تكونت الصليبيون ؟: 6س

 وبيت المقدس .’ وطرابلس ’ وأنطاكية ’ ج: هي الرها 
 : ماهي أثر الشعر في حروب الصليبية ؟7س

 _ العاطفة الدينية 
 _ نار الغيرة على الدين 

 _ الحقد على الغازيين الغاصبين .
 بألسنتهم ._ أصبح السعراء يجاهدون 

 : ماهي أغراض الشعر في عصر الحروب الصليبية ؟8س

 _ المديح                            _ الدعوة إلى الجهاد
 _ الرثاء                  _ وصف المعارك الحربية .

 _ الهجاء                         _ وصف أدوات القتال
 جاري الدماء له طهر وقد أصبح اليت المقدس طاهرا       وليس سوى

 : ماغرض هذا الشعر ؟9س

 ج: تحريض الجهاد وتحرير بيت المقدس .

 : من الشاعر لهذا الشعر ؟10س

 ج: ابن القيسراني .
 قال سبط بن التعاويذي :

 ؤاه وتشعبدق الـــ       ــعزمات ترأب من ثونهضت لإلسالم نهضة صا

 : ما غرض هذا الشعر ؟11س

 ج: المديــــح.

 ج: صالح الدين                ؟: من الذي يمدح هذا الشاعر 12س

 وكم من معقل قد رامه بسيوفه      وشامخ حصن لم تفته غنائمه 

 هذا الشعر؟ قال: من الذي 13س

 ج: أبي يعلى القالنسي 

 : ما غرض هذا الشعر ؟14س

 ج: الرثاء

 : من الذي يرثي هذا الشاعر ؟15س

 ين زنكي .دج: عماد ال
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 : أذكر أشهر الشعراء في عهد الحروب الصليبية ؟16س

 هـ 597هـ.      _ العماد األصفهاني المتوفى بسنة 548_ ابن منير الطرابلسي المتوفي 

 ـه604هـ .       _ ابن الساعاتي المتوفى بسنة 548_ ابن القيسراني المتوفى بسنة 

 هت608الملك المتوفى بسنة  _ ابن سناء      هـ 556_ طالئع بن رّزيك المتوفى بسة 

 هـ 630_ شرف الدين بن عنين المتوفى بسنة        هـ 584_ أسامة بن منقذ المتوفى بسنة 

 هـ .696_ البوصيري المتوفى بسنة 
 ما أهم الخصائص الفنية العامة لشعر الحماسة ؟: 17س

 _ القوة والجزالة .

 _ صدق العاطفة .
 _ سيطرة المحسنات البديعية .

 الوحدة الموضوعية ._ 
 ق ودم صــــبيبـــضـــــائع  وحمـــى مباح     وسيف قـــاطحق ــف

 ه شبّـــان وشــــــيبــتــدافع عن     أمـــا للـــه واإلســـالم جنـــد   
 فقـــل لــذوي البصائر حيث كــانوا    أجيبـــوا اللـــــه ويحــكـــم أجيبوا

 ات ؟: هات عنوانا هذه األبي18س

 ج: الحماسة

 : ما هي القيمة التارخية والفنية لشعر الحماسة ؟19س

 _ أحداث وقصص التاريخية .
 الشخصيات التي اشتركت في هذه الحروب . وصف_ 

 _ وصف المعارك الهائلة التي خاضها قادة المسلين .
 _ خطط الحربية ووسائل الدفاع والهجوم .

 معاني الكلمات

 معناها الكلمة معناها الكلمة
 المطر الغزير الوبل المظلم الداجي

 جمع قوس القسى الضوء السناء

 تصلح ترأب وتشعب حاجة فقر

 فساده ثؤاه نوع من عدو الخيل الخبب

 الموت الحمام الغبار النقع

 ينتظر يترقب السيوف صقال البيض

 طلبه رامه السهام النبل

 نوع من الطيب خلوق عال مرتفع شامخ

 ظهر طفّل التكفّي التراقي

 جانبا الوجه العوارض آخر النهار والبكرات أوله اآلصال

 عطف كل شيء جانبه عطف الدين الذل الخسف

 الجياد السابحة يعيب ويشين يصم

 ســــود دهم األنفة هي الرفعة أنفت
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 بيض وهما من األلوان الخيل  غر الرمح الصلب السمري

ما الضامر من الخيل واإلبل  ضوامر النصارىمكان العبادة عند  الدّير
 انحسر بطنه.

جمع سار وهو من يسير  السراة البياض في الجبهة والقوئم االوضاح
 بالليل

 السيوف البيض فرحان جذالن

 سجم الدمع سال بغزارة واجمس الرماح القنا

 جمع صارم وهو السيف الصوارم قبيح الكالم المراجم
 القاطع

الخيل التي أتى عليها سنة  المذاكي ظهراالنوم  المقيل
 أوستان 

 معناها الكلمة معنا ها الكلمة 
أو ’ جمع قشعم وهو النسر القشاعم

 ع .بأو الض’ األسد 
  

 غد العيشرالدعة و الخفض الذل الهوان

السعر في الناصية ومقدمة  القوادم
 الرأس

غمار الحرب احتماؤها  غمارها
 وشدتها

 أي بخل به ضنوا عن شدة الندم كناية قرع الّسنّ 

 أطراف األصابع األنامل الحرب أوصوت القتال الوغي

 األخذ بالنعف والشدة البطش الخلق والطبع السجية والشيمة

 اإلرتفاع والمنعة القعساء الحق الثابت العزمة

صوت وقع السالح بعضه  الردن
 على بعض

جمع أجرد وهو الفرس  الجرد
 قصير الشعر رقيقه

من الموروت وهو  مارت
اإلضطراب والجريان على 

 وجه األرض

 فتّقت بست

 معظما مقدّسا القبر الرمس

   كلمة مرادفة للطهر القدسا

 

 ؟: متى فتح المسلمون األندلس 20س

 هـ .92ج: فتح المسلمون األندلس على يد قائد الجيش اإلسالمي طارق بن زياد بسنة 

 الحكم اإلسالمي في أندلس ؟ومتى زال حكم اإلسالمي ؟: ماهي المدة التي استمر 21س

 هـ .898ج: استمر حكم اإلسالمي في أندلس أكثر من ثمانية قرون وزال ملكهم بسنة 

 : مّر حكم اإلسالمي في أندلس بثالثة عهود فما هي ؟22س

أسيس ملك هـ( ويسمى عهد الحروب وت138هـ _92عهد الوالة من قبل الدولة األموية في دمشق بسنة)_ 

 جديد في البالد.
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 هـ( 422هـ _138_ عهد األموي الذي أسسه عبد الرحمن الداخل بسنة )

 هـ(898هـ _ 422_ عهد ملوك الطوئف بسنة )

 : عهد حكم األندلس ينقسم إلى قسمين . فما هما ؟23س

 عاما 180_ عصر اإلمارة المستقلة وظل 

 اعام 240_ عصر الخالفة وظل 

 العهد ؟كيف كان هذا  24

 ج: وكان هذا العهد عهد قوة ومنعة وازدهار وتطّور .

 ؟: ما أشهر الدويالت بعد إنهار الحكم اإلسالمي 25س

بنواألحمرالذين سقطت الدولة اإلسالمية في ’ والمرابطون’ والمّحدون ’ والجهوريون’ ج: العامرون
 عصرهم.

لقد نشأ                                      ؟      : تحدث بإيجاز عن حياة اإلجتماعية في األندلس 26س

عصر الظالم  فخرجت أوروبا من’ أضاء األندلس وما حولها ’ المسلمون في األندلس حضارة رفيعة 
’ وقد كانت األندلس ذات طبيعة ساحرة خالّبة ’ تعيس فيه إلى عصرالنوروالعلم والتطور والجهل الذي كانت

اء المسلمون تفاعلوا تلك الطبيعة فبنوا القصور الفاخرة والمساجد الفخمة وعند ما ج’ بل أجمل بقاع األرض
 فأصبحت األندلس جنة هللا في أرضه .’ وزرعوا الحذائق بالثمار واألزهار’

 األندلس ؟: صف عن حياة العقلية والفكرية في 27س

ثقافة مما جعل منارا أضاء ج: عند ما جاء العهد القّوة واإلستقرار أخذت األندلس أنوار العلم والفكر وال
 إلى نو العلم والحضارة التي وصلت في العصر الخديث.’وروبا الغارقة في الظالم والجهلأ

 : أذكر تطور العلم ؟ وتشجيع األندلسيون في هذه المرحلة ؟28س

 أرسل األندلسيون طلبة العلم إلى الشرق لتلقي العلم واألدب. _ 
 اقتناء الكتب . _ انشرت المكتبات وأقبل الناس على

 راألندلس مكتبة كبرى تعد من مفاخ_ كانت في قرطبة 
 _ بلغ عدد الكتب في إحدى المكتبات ستمائة كتاب .
 _ شجع األندلسيون العلماء واألدباء على التأليف .

 : ما هي المدن التي اشتهر بالعلم والجامعات في األندلس ؟29س

 لة _ وسرقسطة .وإشبيلية _ وطليطقرطبة   _ وغرناطة _ ج: 

 : ماهي فنون العلم التي تطورت األندلس ؟30س

والرياضيات ’ والفلسفة’ واإلجتماع’ واللغة واألدب’ ج: تطورت جميع العلوم في األندلس منها : علوم الدين 
 والفيزياء.’ والكيمياء ’ والطب ’ 

 : هل تأثر األدب بطبيعة بالد األندلس ؟31س

وأبدع األندلسيون الموشحات واغتنى أدبهم بالمعاني الجميلة والصور ’ ألندلس تأثر األدب طبيعة ا’ ج: نعم
 المعبرة.

 األدباء في األندلس ؟والمفكرين مثال أسماء من ال: أذكر على سبيل 32س

هـ . _ المفّسرالقرطبي 462_األديب ابن زيدون المتوفى بسنة  هـ .456المتوفى بسنة  _ اإلمام ابن حزم

 ه   469هـ _ المؤرخ ابن حيان المتوفى بسنة 516المتوفى بسنة 
 هـ .594_ الفيلسوف ابن رشدي المتوفى بسنة 
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 معاني الكلمات                                   

 معناها الكلمة
 نعمة نعماء

 مسّرة اءسرّ 

 يشبه الحريركساء  الخز

 الحصى الحصباء

 قطرات الماء التي تظهر على أوراق األشجار صباحا الطل

 توهج ريح الطيب األرج

 أوهو العنبر’ نوع من الطيب  الند

 إحاطة نطاقا

 حبّا جدا

 وهوهنا كناية عن االستقرار’ لبس كالعمامة عذاري

 بدل عوض
 

 ها القلب سّراءـــــاء    واليــفــارق فيـنعمفي أرض أندلـــــس تلتذّ                
 باءــــوالدّّر حص’ تها ــــوالمسك تربتها     والخّز روض’ أنهارها فـــضــّة 

 وكل األرض صحراء’ فيها جــعلت عذاري ما بهــــا عوض     فــهي الرياض 

 : من الشاعرالذي قال هذه األبيات ؟33س

 ج: ابن سفر المّريني .

 هات عنوانا هذه األبيات ؟ : 34س

 ج: وصف األندلس .

 عّرف هذا الشاعر ؟:35س

وهو ’ من شعراء عصر الموحدين في المائة السادسة ’ ج: ابن سفر المّريني هو أبوالحسين محمـد بن سفر
 وأكثرشعره في وصف ’ حيث نشأ وترعرع’ شاعر المّرية )بشرق األندلس(

 الطبيعة .

 ؟ نص: ماذا نفهم في هذه ال36س:

 في وصف معاني األندلس.ج: والنصوص الذين أمامنا نفهم إحدى ورائعة 

 ؟ صالن هذا : ماذا تتميز37س

المبهج الذي يختلج في  ودفعته إلى التعبير عن ذلك الشعور’ وطبيعة ساحرة ’ من مجال أّخاذ ج: تتميّز به 
 صدره بقصيدة اليقّل جماال عما وصف.

 : صف هذا الشاعر ؟38س

متطلبات الوصف قوة المالحظة ودقة وأهم ’ وهوهنا يصف األندلس  ’المريني شاعر وّصاف إن ج: 
 التصوير .
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 : عّرف الشاعر ابن شهيد ؟39س

’ هـ 382 ولد في قرطبة عام’ كاتب وشاعر’ ج: ابن شهيد هو أبوعامر أحمد بن أبي مروان بن شهيد 

وحين أصبح شابا كان على اتصال ببعض ’ ثقافةوتهيأت له أسباب العلم وال’ وعاش طفولة ناعمة مترفة
ولكن سرعان ما أفرج ’ فكثر حّساده حتى دخل السجن ’ ويقال إنه بلغ مرتبة الوزراء’ الخلفاء األندلسيين 

 هـ 425وتوفي عام ’ وقد مرض بالفالج في آخر حياته ’ عنه بسبب التقلبات السياسية 

 ماالذي يصف ابن شهيد في هذا النص ؟.:40س

حتى ’ معتمدا على عنصر التفخيم والتهويل ’ يصف ابن شهيد في هذا النص بعوضة ويبالغ في وصفها  ج:
 كأنه يصف حيوانا مفترسا .

 قال ابن شهيد :
وتضرب في ’ تمشي إلى الملك بندبها ’ من يراها تحقرها عين ’ ال جيش لها سواها ’ مليكة ))البعوضة 

’ وتضّرج خدّه ’ وترغم أنفه ’ فتعجز كفه’ وتعّوفه بإراقة دمه مالها’  تؤذيه بإقبالها’ بحبوحة داره بطبلها 
 وتفري لحمه وجلده ...( إلخ .

 هات عنوانا في النص ؟:41س

 وصف البعوضة .ج: 
 التحقرّن صغيرا في مخاصمة     إّن البعوصة تدمى مقلة األسد

 : ما معنى هذا البيت ؟42س

وضعفه عن ’ ومعرفة هوان اإلنسان وعجزه ’ عجائب قدرتههو التفّكر في مخلوقات هللا ومعرفة  ج:
 أضعف تلك المخلوقات .

 : ما هو األسلوب الذي األلجأ ابن شهيد ؟43س

كتشبيه البعوضة ’ في شأن البعوضة وتهويل أمرها ’ ج: لجأ ابن شهيد إلى األلفاظ الجزلة والتراكيب القوية 
 بالرمح.وخرطومها ’ بالزمجرة وتشبيه صورتها ’ بالملكة 

 معاني الكلمات

 معناهنا الكلمة
 بمعنى الدعاء والنداء   -أيضا -أثر الجرح وهو الندب

 وتأتي بمعنى رغد العيش وسعته –وسطها  بحبوحة الدار

 تهينه وتذلّه قسرا ترغم أنفه

 بالدم تلطخ تضرج

 


