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 20إجابة أسئلة الكتاب ) شعر الحماسة في الحروب الصليبية ( ص

 األسباب التي أدت إلى قيام الحروب الصليبية؟ –بإيجاز  –اذكر  -1س

 : أسباب الحمالت الصليبية :1ج

 األسباب االقتصادية والتجارية -3 األسباب السياسية  -2 أألسباب الدينية  -1

 با األوضاع الداخلية السيئة فى أور -4

                         

 ما األثر التي تركت الحروب الصليبية في شعر الحماسة؟ -2س

 : أثر الحروب على الشعر : 2ج

 فقد ألهبت العاطفة الدينية ، وأوقدت نار الغيرة.

 

 عدد موضوعات شعر الحماسة. -3س

 : موضوعات شعر الحماسة :3ج

 رثاء، الهجاءالدعوة إلى الجهاد، وصف المعارك، المدح، ال

 

 قال ابن القيسراني: -4س

 فباألفق الداجي على ذا الشنا فقر * فسر وامأل الدنيا ضياء وبهجة

 وأقصاه باألقصى وقد قضى األمر *  كأني بهذا العزم ال فل حده

 

 ) الحث على الجهاد (  ما غرض الشاعر من هذه األبيات؟ (أ

 ما معنى: بهجة ، الداجي ، السنا. (ب

 دة وجمال ، الداجى : المظلم  ، السنا: الضياءمعنى بهجة : سعا

 ذا: اسم إشارة مبنى فى محل جر .   ما إعراب كلمة ) ذا ( في البيت األول؟ (ت

  في البيت األول استعارة، فما نوعها؟ (ث

 امأل الدنيا ضياء : استعارة مكنية حيث شبه الضياء بماء

 استنبط األلوان البديعية في البيتين.  (ج

 األقصى ( –بهجة ( / االقتباس فى ) قضى األمر ( والجناس فى ) أقصاه  – التضاد فى ) ضياء

 في البيت الثاني تشبيه. وضحه.  (ح

 مضاء والحدة .شبه الشاعر العزم فى البيت الثاني بالسيف . ويدل على اإل

 هل تكون الدماء الجارية مطهرة للبيت المقدس؟ وكيف ذلك؟   (خ

 نعم ، بالفداء والتضحية.

 

سم شعراء الحماسة  في وصفهم للمعارك؟ عد إلى أبيات ابن القيسراني في هذا ماذا ر -5س

 الموضوع وبين الصور الواردة فيه.

  الدعوة إلى الجهاد مع عبئها وتوحيد الجهود لمقاومة العدو: رسموا 5ج

 

 قال أسامة ابن المنقذ: -6س

 إذ ساموك خطة خسف عارها يصم  *  أين الحمية والنفس األبية

 عن ما انكرته العرب والعجم *  نِفَت حياء او محافظةهال ا

 ولم يرَو سنان السمهري دم * أسلمتنا وسيف الهند مغمدة 

 من المخاطب في هذه األبيات؟ وما المناسبة؟ (أ

 المخاطب : معين الدولة والمناسبة االستسالم للفرنج .

 التعجب واالستنكار .  ما الغرض من االستفهام في البيت األول؟ (ب



 2017-6-5  اجوبة أسئلة كتاب األدب للصف الرابع الثانوي

 محمد إسحاق  2

 

 ما معنى: الحمية ، األبية ، ساموك ، انفت؟( ج 

 أنفت : سئمت. –ساموك : أذاقوك  –األبية : الشهمة  –معنى الحمية : الشجاعة واإلقدام 

 د( استخرج الصور البالغية في األبيات. 

والصورة فى الشطر الثاني : يرو سنان الشمهرى دم : استعارة مكنية صور السنان بأرض 

 ظمأى

 هو االستسالم ؟فعل التي انكرته العرب والعجموما ال( هـ 

 

 لشعر الحماسة قيمة تاريخية وأدبية عظيمة. وضح ذلك. -7س

 ظهرت أغراض جديدة في الشعر .  و: كان سجال حافال ألحداث الحروب الصليبية ، 7ج

 

 استخدم شعراء الحماسة اللغة الفصحى في شعرهم. علل ذلك. -8س

ى عصرهم الذين غليت عليهم العامية بسبب البعد عن موطن ن فمبذلك كثيرا مخالفوا :8ج

 العروبة . 

 

 ما الخصائص العامة والفنية لشعر الحماسة؟ -9س

 :9ج

  تسلسل  األفكار -3 القوة والجزالة في األلفاظ -2 صدق العاطفة -1

 سيطرة المحسنات البديعية -6  الوحدة الموضوعية -5  روعة الخيال -4

 

 

 

   

 32-31ص ) األدب في األندلس(الكتاب إجابة أسئلة
 عن أبرز مظاهر الحياة االجتماعية في األندلس؟ –بإيجاز  –تحدث  -1س

 : الحياة االجتماعية: 1ج

 خرجت أوربا من عصر الظالم والجهل واالنحطاط .أنشا المسلمون فى األندلس حضارة أ لقد

ج اامتزمن  فتكونات طبيعة خالبة، وكانت األندلس ذ، فبنوا القصور، والمساجد وزرعوا الحدائق

 شعب يميل إلى البساطة ، والتواضع والتسامح .العرب بالبربر 

 

 تأثر األدب الندلسي بطبيعة البالد وبحركة الفكر . وضح هذا القول. -2س

 .نطلق فى رحاب جديدة شكال ومضمونا، فاوالتقدمتأثر بجو الحرية والترف  : 2ج

 

 الشعر األندلسي ؟ احل التي مر بهاما المر -3س

 مرحلة التقليد والمحاكاة ، ومرحلة التقليد واالبتكار : 3ج

 

 بين الشعر األندلسي والشعر المشرقي في كل من المدح والهجاء والرثاء.وازن  -4س

 .  واحدة والدواعيطريقة واحدة  انيسلك: 4ج

 

 قال يحيى بن هذيل: -5س

 ات الحشا نّحال صفرىفباتت هضيم *  كأن سواريها شكت فترة الضنى  

 عذارى حجال رّجلت لمما شقرا * كأن النخيل الباسقت إلى العال  

 في أي انواع الوصف األندلسي هذان البيتان ؟ وماذا يصف فيهما؟

 وصف المدن والممالك والشاعر يصف مدينة الزهراء
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 ما معنى: الضنى، الحشا، الباسقات؟ وما مفرد كل من: نّحال، لمما، شقرا؟

 الباسقات : العاليات ( –الحشا : الجوف  –) الضنى : الحنين  معنى

 شقرا : شقراء (  -لمما : لمة   –مفرد ) نحال : نحيل      

 

ندلسي؟ وما المعاني التي يدور حور ما سبب وجود شعر الحنين إلى الوطن في الشعر األ -6س

 حولها؟

 .ولكنهم فتنوا باألندلس فأحبوها من أعماقهم إلى الموطن األول شوقاليخالج نفوسهم  :6ج

 

 ندلس؟ ما سبب رواج شعر الغزل في األ -7س

 .عة وكثرة مجالس األنس والطربعرفوا بالرقة ، والميل إلى اللهو والدلما :7ج

 

 قال ابن شهيد في رثاء قرطبة: -8س

 يبكي بعين دمعها متفجر *  فلمثل قرطبة يقل بكاء من

 من اهلها والعيش فيها اخضر *  جامع  عهدي بها والشمل فيها

 .يشير الشاعر في البيت الثاني إلى انواع الحياة في قرطبة قبل سقوطها. وضحهاأ(

 أنواع الحياة فى األندلس قبل النكبة : الشمل يجمع أهلها وكثرة الخير والرخاء .  

 ندلسيين؟بم امتاز رثاء األب(

عانى فى األسى والحزن ، والتصور الواقع لحال امتاز شعر المدن : بصدق العاطفة وعمق الم

 العرب فى ذلك الوقت .

  

 

المشرقي ، إال أن هذا التقليد لم ندلسيون في غالب امرهم مقلدين للشعر كان الشعراء األ -9س

 يمنعهم من التميز بميزات تخصهم. أبسط الحديث في هذا القول.

إال أنهم ألن شعراء األندلس  لمشرقيابخصائص الشعر   األندلسىخصائص الشعر  تشابهت:9ج

 البيئة األندلسية.تفوقوا في وصف 

 ما الخصائص الفنية للشعر األندلسى ؟:10ج

  المعاني واألفكار وضوح  -2  األلفاظ والتراكيبسهولة  -1

 األوزان والقوافيأناقة  -4  الصور واألخيلة روعة-3

 

 

 42ص دلس ( ) ابن سفر المريني يصف األن إجابة أسئلة الكتاب
 تحدث أّي غرض من أغراض الشعر تندرج هذه األبيات؟ وماذا تفوق األندلسيون فيه؟ -1س

 . وصف الطبيعةيندرج هذا النص تحت غرض الوصف . وتفوق األندلسيون : 1ج

 

 ؟ ولم صورهما بتلك الصورة؟وما الندى في نظر الشاعر ما النسيم -4س

بير ، والندى ما هو إال نوع من الطيب والمسك والعنبر النسيم ما هو إال نفحات الشذى والع: 4ج

 وصورها الشاعر بتلك الصورة لشدة اإلعجاب بها .فى نظر الشاعر . 

 

 

في احد ابيات القصيدة يُْجِمُل الشاعر حالة العيش في األندلس ، وفي بيت آخر يبين أنه  -6س

 البيتين يرضى بها بديال. جد لن 

 وال يفارق فيها القلب سّراء    اء ــتلتذّ نعمفي أرض أندلٍس البيت : :6ج

 خلعت فيها عذاري ما بها عوض ....الخالبيت : 
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حيث توقف الشاعر واحس بعجز بيانه ، وقصور عبارته ، عن وصف ال، لم يستطع ذلك، 

 ألنها ذات مزايا ال يستطيع إحصاؤها، وعير عن ذلك بقوله: محاسن األندلس

 حصاءوكيف يحوي الذي حازته إ *  واين يبلغ منها ما أصنفه 

 

 

 50ص ندلس (بار القضاعي يرثي األبن األ) ا إجابة أسئلة الكتاب
 ما الظروف التي دفعت الشاعر إلى نظم قصيدته؟ -1س

 محاصرة النصارى لمدينة بلنسية .: 1ج

 )يا للجزيرة / يا للمسجد( ما نوع هذا األسلوب ؟ ما رأيك فيه؟ -3س

 هذا األسلوب نداء تعجبى  ة : نوعيا للجزير: 3ج

 الممكن أن يكون القتل سبيال إلى لحياة؟ اجب من واقع النص الذي امامك.هل من  -6س

 ، فمن أجل المحافظة على أرواح اآلخرين يجب التضحية بأرواح الفدائيين.نعم:6ج

  في القصيدة بيت  يحدث فيه الشاعر  على إعداد العدة للدفاع عن األندلس. حدد البيت -7س

يَّةً دُُعساالبيت هو : :7ج  فَاْمأل َهنِيئاً لََك التَّْمِكيُن َساَحتها       ُجْرداً َسالِهَب أْو َخّطِ

 

  70ص ) وصف بعوضة البن شهيد ( إجابة أسئلة الكتاب
 اتل آية وبين المراد من ذكر البعوضة فيها.جاء ذكر البعوضة في القرءان الكريم.  -1س

 يستحى أن يضرب مثال ما بعوضة فما فوقها ". وقد ذكرت البعوضة اآلية :" إن هللا ال: 1ج

 كمثال لصغر الحجم وحقارة الشأن فاهلل  ال يستحى أن يضرب فيه المثل .

 

 ما مكبرة ) مليكة ( ؟ وماذا أفاد تصغيرها؟ -2س

 وأفاد تصغيرها تقليل الحجم .مكبر " مليكة " : 2ج

 ه خرطومها؟ بم شبه ابن ُشَهيد البعوضة؟ وبم شب -3س

 شبه ابن شهيد البعوضة بالملكة ، وشبه خرطومها بالرمح : 3ج

 

   تلك األلوان؟ باإلنسان. فما أهم صور ابن شهيد ألوانا من األذى تلحقها البعوضة -4س

خده ووتفرى  ها وترغم أنفه ، وتضرجتضرب فى وسط داره ، وهى تؤذيه بإقبالفهي  د: 4ج

 لحمه وجلده ..

 

 لبديعي الغالب على النص؟ وهل تجد عفويا او متكلفا؟ما الفن ا -5س

 هو السجع ، ونشعر فى النص أن هذا النوع جاء متكلفا . : 5ج

 

 ما غرض ابن شهيد من وصف البعوضة؟ -6س

 التأمل فى خلق هللا تعالى .   هو:6ج

 

 فى هذا النص ؟ /الكاتبما العاطفة المسيطرة على الشاعر:7س

 عوضة والرغبة فى التأمل فى خلق هللا تعالى .  عاطفة اإلعجاب بالب : 7ج

 

 


