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الّنتاجات: 
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تسمية اأدباء بارزين ممثّلين لكّل عصر من عصور ال�أدب العربّي القديم.	. 

تحليل ظاهرتين من ظواهر الّشعر العربّي القديم وفنونه: المعلّقات، وفّن الوصف.4. 
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عصور ال�أدب العربّي القديم

ره عبــر الفتــرات الّزمنّيــة المتتاليــة،  ــم الباحثــون ال�أدب العربــّي اإلــى عصــور؛ لتســهيل دراســته وملاحظــة تطــوُّ قسَّ  

وقــد اعتمــدوا الّزمــن اأساســاً فــي هــذا التّقســيم.

ــة والّسياســيَّة  ــروف الّدينيَّ ــة؟ ومــا اأثــر الظُّ ــة والمكانيَّ فمــا عصــور ال�أدب العربــّي؟ ومــا حدودهــا الزَّمانيَّ  

عصــر؟ كّل  اأدب  فــي  والثَّقافيَّــة  وال�جتماعيَّــة 

اأوَّل�ً- العصر الجاهلّي:

حدوده الزَّمانيَّة والمكانيَّة: 

ة بيــن )٠	1-٢٠٠( ســنة  ل مــا وصــل اإلينــا مــن ال�أدب العربــّي اإلــى العصــر الجاهلــّي، وهــو الفتــرة الممتــدَّ يعــود اأوَّ  

ســلام، فــي بيئــة الجزيــرة العربّيــة ومــا حولَهــا. قبــل ال�إ

الحياة ال�أدبيَّة: 

اأ- قيمــة الّشــعر الجاهلــّي: اأجــاد العــرب الّشــعر وبرعــوا فيــه؛ حيــث كان صناعَتهــم وعلَمهــم، وقــد قيــل قديمــاً: )الّشــعر 

ــة، وعكــس اأحــوال  ــة وال�جتماعيَّ ر حياَتهــم الّدينيَّ ــة، حيــث صــوَّ ــة توثيقيَّ ــه مــن قيمــة تاريخيَّ ــوان العــرب(؛ لمــا في دي

ــة. ــة والخارجيَّ ر صراعاتهــم الّداخليَّ ــة، وصــوَّ ــة والجغرافيَّ الجزيــرة العربّيــة الطبيعيَّ

أمثــال، غيــر اأّن العــرب اهتّمــوا  واإلــى جانــب الّشــعر، نشــاأت فنــوٌن نثريَّــة، كالُخطــب، والوصايــا، والِحكــم، وال�   

يقــاع  أنـّـه اأســهُل حفظــاً، واأيســُر تــداول�ً؛ لمــا فيــه مــن ضوابــط الــوزن وال�إ أدبّيــة؛ ل� بالّشــعر اأكثــَر مــن غيــره مــن الفنــون ال�

الموســيقّي. ولــم تكــن الكتابــة شــائعة اآنــذاك؛ فاعتمــد ناقلــو الّشــعر الجاهلــّي علــى الّروايــة الّشــفويّة، وكان لــكّل شــاعر 

ــه. راٍو خــاصٌّ ب

ب- قيمــة الّشــاعر الجاهلــّي: كان الّشــاعر الجاهلــّي لســان قبيلتــه والمدافــع عنهــا، فــاإذا مــدح رفــع، واإذا هجــا وضــع، 

أمــور، وكانــت القبائــل تبعــث الوفــود مهنِّئــًة  وكلمتــه فــوق كّل كلمــة، ُيهَتــدى براأيــه، ويفــزع اإليــه فــي معضــلات ال�

بشــاعر ينبــغ فــي قبيلــة اأخــرى؛ فهــو مــن يــذود عــن شــرفها ويخلـّـد ماآثرهــا.

سلامّي: ثانيًا- العصر ال�إ

حدوده الزَّمانيَّة:

ــم الّدارســون هــذا  ــة، وقــد قسَّ ــدَّ اإلــى نهايــة حكــم خلفــاء بنــي اأمّي ــة، وامت ــة النَّبويَّ ســلامّي بالبعث ــداأ العصــر ال�إ ب  

مرحلتيــن:  اإلــى  العصــر 
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1- عصــر صــدر ال�ســلام: بــداأ بالبعثــة النَّبويَّــة، وامتــدَّ اإلــى نهايــة حكــم الخلفــاء    نفّكر:

ــنة )4٠هـــ(.  الّراشــدين س

٢- العصر ال�أموّي: بداأ سنة )4٠هـ(، وامتدَّ لنهاية سنة )٢	1هـ(.

سلام: عر في صدر ال�إِ المعايير الفنِّيَّة للشِّ

ســلام الطّابــُع ال�أخلاقــّي؛ فقــد اســتمع النبــيُّ  غلــب علــى الّشــعر فــي صــدر ال�إ  

ال�أدب  مــن  يصــل  لــم    

الجاهلــّي اإلّ� اأقلّــه، نعلّــل 

ذلــك.

ســلامّي. وعــّد  -صلـّـى اللـّـه عليــه وســلَّم- اإلــى الّشــعر، واأثــاب الّشــعراَء الّذيــن انطلقــوا فــي شــعرهم مــن معاييــر الّديــن ال�إ

ــي نفــوس  ــعر ف ــَر الّش ــه اأث ــاع عنهــا؛ لمعرفت ســلامّية والّدف ــعر وســيلًة لنشــر الّدعــوة ال�إ ــه وسلَّم-الّش ــه علي ــى اللّ ــّي -صلّ النَّب

ــلام. س ــول وال�إ ــن الّرس ــع ع ــرى يداف ــه، وانب ــت دعوت ــن ثاب ــان اب ــاعره حّس ــى ش ــرب، فلّب الع

وســار الخلفــاء الّراشــدون علــى َهــْدي الرَّســول -صلـّـى اللـّـه عليــه وســلّم-، وكان عمــُر بــُن الخطـّـاب يســتمع اإلــى    

برقــاَن  الّشــعر ويتذّوقــه، ويعاقــب الّشــاعر اإذا اأقــذع فــي الهجــاء واأســاء ال�أدب، حيــث حبــس الّشــاعَر الحطيئــَة لهجائــه الزِّ

ابــَن بــدٍر حيــن قــال:
نَّك اأنَت الطّاعُم الكاسي دِع المكارَم ل� ترحْل لُِبغيِتها          واقعْد فاإ

سلامّي: النَّثر في العصر ال�إِ

يوانّيــة، الّتــي تهــدف         طــراأ تطــّوٌر كبيــٌر علــى النّثــر الفنِّــّي، وخاّصــة فنـّـي الرِّســالة والُخطبــة، حيــث كثــرت الرَّســائل الدِّ

عــت اأغــراض الُخْطبــة، مــا بيــن دينيَّة، وسياســيَّة،  داريَّــة فــي اأطــراف الّدولــة، كمــا تنوَّ ــؤون ال�إ عــوة، وتنظيــم الشُّ اإلــى نشــر الدَّ

واجتماعيَّــة، وحزبيَّــة؛ فــي ضــوء المناســبة الّتــي قيلــت فيهــا.

ثالثًا- العصر العّباسّي:
حدوده الزَّمانيَّة:

بــداأ العصــر العّباســّي ســنة )٢	1هـــ(، عندمــا اســتولى العّباســّيون علــى الخلافــة، ونقلــوا مقّرهــا -فيمــا بعــد- اإلــى   

بغــداد بمســاعدة الموالــي، وانتهــى بســقوِط بغــداَد فــي اأيــدي التَّتــار ســنة )			هـــ(. ونظــراً لطــول هــذه المرحلــة؛ فقــد 

ل، والعصــر العّباســّي الثّانــي. أوَّ ــمها المؤرِّخــون اإلــى عصريــن: العصــر العّباســّي ال� قسَّ

عر العّباسّي: اأثر التَّطوُّر الحضارّي في الشِّ

رات الحضاريَّــة فــي العصــر العّباســّي، وعّبــر عــن المتغيِّــرات الجديــدة، واختــلاط ال�أجنــاس،  واكــب الّشــعر التَّطــوُّ  

فانتشــر شــعر المجــون، والخمريـّـات، والّزهــد، وشــعر الّصــراع. وحفــل العصــر العّباســّي باأســماء شــعراء اأفــذاذ، شــكّل كلٌّ 

منهــم مدرســة شــعريّة خاّصــة، مثــل اأبــي نــواس، واأبــي العتاهيــة، واأبــي تّمــام، والبحتــرّي، والمتنّبــي، واأبــي العــلاء المعــّرّي، 

وغيرهــم كثيــر.
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النَّثر في العصر العّباسّي:

أمثـال والِحَكـم، عرف فّن المقامـات في هذا  لـى جانـب الرَّسـائل والُخَطـب وال� تطـّور النّثـر الفنّـّي فـي هـذا العصـر، فاإ  

الهمذانـّي. الزمـان  بديـع  اأشـهرهم  أدبـاء،  ال� بعـض  فيـه  وبـرع  العصـر، 

رابعًا- ال�أدب ال�أندلسّي:

تسميته وحدوده الزَّمانيَّة:

أندلســّي بهــذا ال�ســم انطلاقــاً مــن التّقســيم الّزمانــّي، شــاأن العصــور الّســابقة، واإنَّمــا  لــم تــاأِت تســمية ال�أدب ال�  

أندلــس.  جــاءت مــن البيئــة الّتــي قيــل فيهــا وهــي ال�

عر: اأثر البيئة ال�أندلسيَّة في الشِّ

أعــراق  كانــت الطّبيعــة الجغرافّيــة للاأندلــس مختلفــة تمامــاً عــن بيئــة العــرب، واأّدى اختــلاف مناخهــا، وامتــزاج ال�  

فيهــا، واختــلاط العــرب بســكّان بلادهــا ال�أصلّييــن وتزاوجهــم، اإلــى ظهــور شــخصّية اأندلســّية اتّســمت بصفــات خاّصــة؛ 

ــى وتنّوعــاً واإبداعــاً. ــة، فزادهــا غًن ــة والثَّقافيَّ أدبيَّ ــاة ال� ــر فــي الحي مــا اأثّ

أندلــس عــن شــعراء  وجــاءت الموشــحات بوصفهــا تطــوراً فــي الــوزن الشــعري والبنــاء الــذي تميــز بــِه شــعراء ال�  

المشــرق.

النَّثر ال�أندلسّي:

أدبّيــة، وفــّن القصــص، اإلــى جانــب الفنــون النّثريّــة  أندلســّيون بالنّثــر الفنّــّي؛ حيــث ازدهــرت الّرســائل ال�   ُعنــَي ال�

ــل  ــم ُيغف ــن يقظــان(، كمــا ل ــة )حــّي ب ــل قّص ــن ُطَفي ــع(، واألّــف اب ــع والّزواب ــَهيد رســالة )التّواب ــن ُش ال�أخــرى، فاألّــف اب

أندلســّيون التَّاأليــف فــي مجــال�ت الحيــاة العلميَّــة والفكريَّــة المتنوعــة. ال�

مارات: خامسًا- عصر الّدول وال�إ
حدوده الزَّمانيَّة:

يمتــّد هــذا العصــر مــا بيــن ســنة )488هـــ(، وســنة )9٠	هـــ(، ويشــمل ُحكــم اآل َزنْكــي، وبنــي اأيـّـوب، وفتــرة مــن   

المماليــك.  حكــم 

عر للاأحداِث: مواكبُة الشِّ

ــة المتكــّررة الّتــي اأّدت اإلــى احتــلال معظــم بــلاد الّشــام ومصــر، اأخطــر ال�أحــداث الّتــي  ليبيَّ تُعــّد الحمــلات الصَّ  

ســلامّية فــي هــذا العصــر؛ فقــد احتــلَّ الّصليبّيــون القــدس ســنة )49٢ هـــ(، ثــمَّ قــام الســلاطين والقــادة  ــت بالبــلاد ال�إ األمَّ

َجهــا صــلاح الّديــن بانتصــاره  بجهــود لتوحيــد بــلاد المســلمين، تمهيــداً ل�ســترداد القــدس، وســّجلوا انتصــارات عظيمــة َتوَّ



٦

فــي حطّيــن، وفتــح بيــت المقــدس ســنة )	8	 هـــ(.

ل الوقائــع تســجيلاً اأمينــاً، كمــا يظهــر فــي كتــاب اأبــي شــامة  ــلاطين، وســجَّ وواكــب ال�أدب جهــود القــادة والسَّ  

والّصلاحّيــة(.  النّوريّــة  الّدولتيــن  اأخبــار  فــي  )الّروضتيــن  المقدســّي 

اأبرز الشعراء:

. كان من اأبرز شعراء هذا العصر ابن القيسرانّي، وابن الّساعاتّيّ  

عريَّة: ال�أغراض الشِّ

ــة، والّشــعر  مــن اأهــّم ال�أغــراض الجديــدة الّتــي طرقهــا الّشــعراء فــي هــذا العصــر رثــاُء المــدن، والمدائــح النَّبويَّ  

الّصوفــّي.

النَّثر الفنّّي:

ســلامّي مــن الضيــاع؛ نتيجــة         ظهــر فــي هــذا العصــر علمــاء مســلمون حرصــوا علــى عــدم ضيــاع التُّــراث العربــّي وال�إ

لــة، تشــمل األوانــاً عديــدة مــن المعــارف فــي موضــوع  ــة، فاألّفــوا مصنَّفــات جامعــة مطوَّ أمَّ الكــوارث المتتاليــة الّتــي مــّرت بال�

معيَّــن، ُعرفــت باســم الموســوعات، مثــل: )لســان العــرب( ل�بــن منظــور، و)معجــم البلــدان( لياقــوت الحمــوّي.

سادسًا- العصر العثمانّي:

تسميته وحدوده الزَّمانيَّة:

ــلطان عثمــان بــن اأرطغــرل، الَّــذي اأّســس اإمــارة بنــي عثمــان. وامتــّد  تُنســب الّدولــة العثمانّيــة اإلــى مؤّسســها السُّ  

بيــن )	1	1م - 1917م(. مــا  العربّيــة  للبــلاد  العثمانــّي  الحكــم 

عوامل تراجع ال�أدب في العصر العثمانّي:

واويــن والمخاطبــات، وغلبــة  تراجــع ال�أدب الفصيــح فــي هــذا العصــر؛ لشــيوع اللُّغــة التركّيــة فــي المراســيم والدَّ  

ــة علــى ال�أســاليب، واإهمــال الّســلاطين العثمانّييــن الّشــعراَء، وعــدم تقريبهــم منهــم؛ فاضُطــرَّ كثيــٌر منهــم  ناعــة اللَّفظيَّ الصِّ

ناعــات. ــَرف والصِّ ــق الِح ــى كســب معيشــتهم عــن طري اإل
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التَّقويم:
جابة الّصحيحة لما ياأتي:- 1 نختار ال�إ

أندلس عن شعراء المشرق؟ اأ- ما الفّن الَّذي امتاز به شعراء ال�

4- الغزل. 	- الموّشحات.        1- الوصف.    ٢- المدح.   

أيوبّي بيت المقدس؟ ب- متى فتح صلاح الّدين ال�

	- ٠		 هـ.         4- 	8	 هـ.    1- 49٢ هـــ.    ٢- 8		 هـ.  

آتية اأسماؤهم؟ عراء ال� مارات من الشُّ ج- َمِن الّشاعر الَّذي ينتمي اإلى عصر الّدول وال�إ

   1- ابن القيسرانّي.    ٢- ابن زيدون.           	- حّسانة التّميمّية.        4- الّصنعانّي.

نلّخص قيمة الشعر في العصر الجاهلي.- ٢

ر الحضارّي في تطّور ال�أدب في العصر العّباسّي؟- 	 ما اأثر التَّطوُّ

مارات.- 4 نعّدد ثلاثة من ال�أغراض الّشعرية الَّتي سادت في عصر الّدول وال�إ

تراجع ال�أدب الفصيح في العصر العثمانّي، نعلّل ذلك.- 	

آتية اإلى اأصحابها: التّوابع والّزوابع، لسان العرب.- 	 ننسُب الكتب ال�

مهمة بيتية:
نجاز الخاّص بكّل منّا: آتيين، وننّفذه، ونعرضه على زملائنا، ثّم نضّمه اإلى ملّف ال�إ نختار واحداً من النّشاطين ال�

أدبيــة يســاعدنا فــي  1- بال�عتمــاد علــى مــا ورد فــي المدخــل، ومــا لدينــا مــن مخــزون ثقافــّي، نبنــي جــدول�ً للعصــور ال�

آتــي:   بنــاء مخطّــط اإدراكــّي علــى النّحــو ال�
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اأبرز شاعرينالفترة الزّمنّيةالعصر

الجاهلّي

سلام صدر ال�إ

ال�أموّي

العّباسّي

)ال�أندلسّي(

مارات الّدول وال�إ

٢- نختار شاعراً من عصور ال�أدب العربّي القديم، ونكتب تقريراً عن فّن شعرّي تمّيز به.



٩

المعلَّقات

اشــُتهرت فــي العصــِر الجاهلــّي بعــض القصائــِد الّتــي َوجــَدْت مكانــًة عظيمــًة فــي ذائقــِة الجاهلّييــن، وكاَن لهــا   

أدبّيــِة الّلاحقــة، حتـّـى العصــِر الحديــِث.  تاأثيُرهــا الَجِلــيُّ علــى الّشــعر الجاهلــّي، كمــا تاأثـّـر بهــا كثيــٌر مــْن شــعراِء العصــوِر ال�

ــات(.  ــُد باســم )المعلَّق ــذِه القصائ ــت ه ــد ُعِرَف وق

َيْت بهذا ال�سِم؟ وما ال�أسماء العديدة الَّتي اأطلقت عليها؟  وكم عدُدها؟ ومْن اأصحاُبها؟   فما المعلَّقات؟ ولماذا ُسمِّ

مفهوُم المعلَّقات:
طــاِر العــامّ لمنهــج بناء القصيــدة الجاهلّية.  قصائــد جاهليَّــة، امتــازت بطولهــا وجودتهــا، وكاَن لهــا تاأثيــٌر واضــٌح فــي رســِم ال�إ  

ــا. ــِة المشــرَّفة؛ لجوَدتِه ــتاِر الكعب ــى اأس ــْت عل ــا ُعلّق ــى اأنَّه ــار اآخــرون اإل ــِب، واأش ــاِء الّذه ــْت بم ــا كُِتَب ــن اأنّه ــض الباحثي وروى بع

اأسماؤها المتعّددة:
ــبَع  ــا والّس ــد؛ لجماله ــى القلائ ــموَط بمعن ــّمْوها: السُّ ــات، فس ــى المعلَّق ــة عل ــماًء مختلف ــعر اأس ــَق رواُة الشِّ اأطل  

الطِّــواَل لطولهــا، والمشــهوراِت. غيــَر اأّن )المعلَّقــات( هــي التَّســميُة الّتــي شــاَعْت، واشــُتهرت اأكثــَر مــن غيِرهــا عنــد ُمعظــِم 

ــّرواة. ال

عددها واأصحاُبها: 
مثَلمــا تناقــَل الــّرواُة اأســماًء عديــدة للمعلّقــات، تناقلــوا روايــاٍت مختلفــًة حــوَل عدِدهــا واأصحابهــا، فمنهــم مــن   

ــبعة، اأو اأصحابهــا الَعْشــرة، غيــَر اأنَّ الّشـــائع  جعَلهــا َعْشــَر قصائــَد، ومنهــم مــن جعَلهــا َســْبعاً. ثُــّم اختلفــوا فــي اأصحابهــا السَّ

والمتواتــر لــدى ُمعظــِم الــّرواة اأنّهــا َســْبُع قصائــَد، واأصحاُبهــا هــم: امــرُؤ القيــِس، وَطَرَفــُة بــُن العبــِد، وُزهيــُر بــُن اأبــي ُســلمى، 

، ولبيــُد بــُن اأبــي ربيعــَة. ــزَة الَيْشــُكِريُّ وعنتــرُة بــن شــّداد، وعمــُرو بــُن كُْلثــوم، والحــارُث بــُن ِحلِّ
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التَّقويم:
جابة الّصحيحة لما ياأتي: 1- نختار ال�إ

موط؟  اأ- لَِم ُسّميت المعلّقات بالسُّ

4- لشيوعها وانتشارها. 	- لعددها.    ٢- لطولها.         1- لجمالها.   

آتية اأسماؤهم ليس من اأصحاب المعلَّقات؟ عراء ال� ب- اأّي من الشُّ

   1- امرؤ القيس.         ٢- عنترة بن شّداد.         	- زهير بن اأبي سلمى.     4- ُعروة بن الورد.

٢- نعّرف المعلَّقات.

	- نذكُر ثلاثَة اأسماء للمعلّقات.

وايات انتشاراً. 4- نسّمي ثلاثة من شعراء المعلَّقات َوفق اأكثر الرِّ
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من معلَّقة عنترة بن شّداد

ــــمـــي             َوِعمــي َصبـاحــــاً داَر عْبلــَة واْســَلمي  1- يـــا داَر َعْبـــــلـــَة بِالِجــــــواِء َتكلَـّ

ِم أْقضـِـــــَي حاَجــــَة المـُـَتــَلـــوِّ ٢- َفَوَقْفـــــُت فيـــــــها ناَقــــتي وَكــــاأنَّهـــــا         َفـــَدٌن ل�

ــِم ّمـــاِن َفالمـُــَتـــَثلَـّ 	- وَتُحــــلُّ َعبَلــُة بِالِجــــــواِء واأْهــلُنــــــــا           بالَحــــــْزِن َفالصَّ

ـَـــــــِم 4-ُحّييَت مــــن َطَلــــــٍل تقـــــاَدَم عهـــُدُه          اأقـــــوى واأْقَفــــَر بعــــــَد اأمِّ الَهْيـث

____________      

	- ولقـــــــْد َذَكْرتُـــــــِك والّرمــــاُح نواهــِـــٌل               منـّـي وبيــُض الِهْنــِد َتْقُطــُر ِمــْن َدمــي

ِم أنّــــــها          لَمَعـــْت َكبــــارِق َثْغـــــِرِك الُمــــــَتَبسِّ ـَـــَوِدْدُت تقبيــــــَل الّسيوِف ل� 	- ف

____________       

ــــِم 7- لـّما َراأْيُت الَقـــــْوَم اأْقَبــــَل َجْمـــــُعُهْم           َيَتـذاَمــــروَن َكــــــَرْرُت َغْيــــــَر ُمَذمَّ

أْدَهـــِم ــــهـا          اأْشطـــاُن بِْئـــــــــٍر في لَبــــــاِن ال� مــــاُح كاأنَـّ 8- َيْدعــوَن َعْنَتـــــــــَر والرِّ

ِم 9- ما ِزلْـُت اأْرميـــــــِهْم بِثُـــْغَرِة نَْحـــــــــِرِه          ولَبـــانِـــِه َحتّـــــى َتَســْرَبــــــَل بِالــدَّ

ــِم ــَرٍة َوَتَحْمُحـ ــيَّ بَِعْبـ ــا اإِلَــــــ ــِه              وَشـكـــ ــنا بَِلبانِــــ ــِع الَقــ ــْن َوْقـــ ــاْزَورَّ ِمــــ 1٠- َفـ

11- لو كاَن َيْدِري ما الُمحـاَوَرُة اْشَتكى              َولَـــكاَن لَــْو َعِلــَم الــكلاَم ُمكلِّمـــــي

ــَر اأْقـــِدِم 1٢- ولَقـْد َشفى نَْفسي َواأْذَهَب ُسْقَمهـا          قيـــــــُل الَفـــواِرِس َوْيــَك َعْنَت

في ظلال النَّّص:

الِجواء: اسم مكان. 
ِعمي: انَْعمي.

َفَدن: َقْصر.
م: الُمْنتِظر، وهو الّشاعر  الُمتلوِّ

نفسه.
ان والُمَتَثلَّم: اأسماء  مَّ الَحْزن والصَّ

اأماكن.
اأقوى واأقفر: خلا.

اأمُّ الَهْيثم: كنية عبلة.
نواهٌل: شاربٌة ومرتوية.

يوف الهنديَّة. بيض الهند: السُّ
الثَّْغر: الفم.

يتذامرون: يحّض بعضهم بعضاً 
على القتال.

كررُت: هجمت.
ُمذّمم: مذموم.

اأشطان: مفردها َشَطن، وهي 
الِحبال.

در. اللَّبان: الصَّ
ال�أدهم: ال�أسود، ويقصد 

حصانه.
تسربَل: تغطّى جسُده.

ازوّر: ماَل.
ويَك: اسم فعل بمعنى هّيا.

الّشاعر: 

فلى.   ، فارٌس من فرساِن العصِر الجاهلّي. ولُّقَب بالفلحاء؛ لشقٍّ في شفته السُّ عنترُة بُن شّداٍد العبسيُّ  

ــى  ــا يتغنّ ــه، وفيه ــدة رّداً علي ــذه القصي ــال ه ــٌد اأســوُد، فق ــُه عب ّ ــعر، واأن ــوَل الّش ــُد ق ــه ل� يجي ــرَة باأنّ ــَر رجــٌل عنت عّي

ــَة. ــِه عبل ــِة عّم ــّزل بابن ــّيته، ويتغ بفروس

المناسبة: 
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حول النَّّص: 

اأْرَســِت المعلَّقــات التَّقاليــد العاّمــة للقصيــدة الجاهلّيــة، وهــي تقاليــُد تُبرُزهــا معلَّقــة عنتــرة بجــلاء؛ فالّشــاعر يبــداأ   

أماكــن  ــم فيهــا، وال� أماكــن الَّتــي كانــت تقي ــة بعــَد رحيلهــا، ويذكــر ال� ــة يقــُف فيهــا علــى اأطــلال المحبوب بمقّدمــة طللّي

الجديــدة الَّتــي رحلــت اإليهــا، كّل ذلــك باألفــاظ جزلــة قويـّـة، وُصــَوٍر شــعريّة مســتوحاة مــن بيئــة العصــر الجاهلــّي الرَّعويـّـة.  

ــوت  وموضــوع النَّــّص يتمحــور حــول الفخــر، والفروســيَّة، والتَّغــزُّل بعبلــَة، يقّدمــه الّشــاعر مســتعيناً بعنصــَري الصَّ  

مــاح بحركــة ســريعة علــى  والحركــة، اللَّذْيــن يظهــران فــي اللَّوحــة الفنِّيَّــة الّتــي رســمها الّشــاعر لحصانــه، حيــث تتســاقط الرِّ

نَْحــر حصانــه، فكاأنَّهــا اأشــطان البئــر، فيئــنُّ الحصــان تحــت وقعهــا، ويشــكو بَعْبــرٍة وَتَحْمُحــم، ثــّم يــزَورُّ مــن وقــع الّرمــاح. 

نســانيَّة النَّبيلــة فــي علاقتــه بحصانــه.  ــّص روَح عنتــرَة، ومشــاعره ال�إ كمــا ُيظِهــُر النَّ

         المناقشة والتَّحليل:

1- ُبِنيت القصيدة على ثلاثِة محاوَر رئيسٍة، نبّينها.

٢- نصُف دياَر عبلَة بعَد رحيلها، َوفق ما ورد في النّّص.

	- ما الَّذي كاَن ُيعّزي عنترَة ويسّري عنُه رغَم شّدِة المعركِة؟

4- ركّز الّشاعر على ذكر ال�أماكن، فما علاقُة المكان بالمحبوبة؟

	- ُيظهُر البيتاِن: الخامُس والّسادُس ِدل�لًة نفسّيًة عميقًة حوَل حبِّ عنترَة لعبلَة، نوّضح ذلك.

ّياً، مستوًحى من البيئِة الجاهلّية، نوّضُح ذلك من خلاِل البيت الثّامن. 	- كاَن التَّشبيُه عنَد شعراِء الجاهلّيِة حسِّ

7- وظّف الّشاعر عنصر الحركِة في النَّّص: 

د موطنه. اأ-  نحدِّ  

عريَّة. ب- نبيِّن دوَره في رسِم الّصورة الشِّ  

8- جّسَد الّشاعر فكرة الرِّفق بالحيوان، الّتي تنادي بها بعض الجمعّيات في الوقت الحاضر، نوّضح ذلك من  
    خلال علاقته بحصانه. 

لاح الواردة في النَّّص. ة بالسِّ ألفاظ الخاصَّ 9- ننظِّم حقلاً دل�لّياً بال�

1٠- ماخصائص القصيدة الجاهلية التي ظهرت في النص؟

مهمة بيتية:
ْوَزنــّي، والتّبريــزّي(، اأو غيرهمــا، ونكتــُب مطالــع المعلَّقــات الّســبع،        نعــوُد اإلــى اأحــد شــروح المعلَّقــات، مــن نحــو: )الزَّ

مــلاء. ونقرؤهــا علــى الزُّ
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ــماء   ركَّــز  الّشــعراء فــي العصــر الجاهلــي علــى وصــف الجبــال، والّســهول والفيافــي ومــا فيهــا مــن نبــات وحيــوان، والسَّ

ومــا فيهــا مــن نجــوم وكواكــب، كمــا وصفــوا اللَّيــل والنَّهــار، وغيــر ذلــك مــن مظاهــر الطَّبيعــة، ثــم انتقلــوا الــى وصــف 

أمــوي والعباســي. القصــور والحدائــق والبــرك فــي العصريــن: ال�

التَّقويم:
1- نعّرف الوصف.

٢- نذكر اأربعة موضوعات تناولها فّن الوصف.

   نفّكر:

فّن الوصف

نفــرِّق بين المــدح والهجاء، 

مــن جهــة، والمــدح والفخــر 

مــن جهــة اأخرى.

عــت موضوعاتُــه، فــكان مــن بينهــا:  ــعر العربــّي وتنوَّ تعــدَّدت اأغــراض الشِّ  

نســان  المــدح، والهجــاء، والفخــر، والتغــزُّل بالمحبوبــة، وتصويــر المعــارك، ورثــاء ال�إ

ــذه  ــع ه ــى جمي ــى عل ــر اأّن الوصــف طغ ــك، غي ــدن والممال ــات والم ــوان والنّب والحي

أغــراض، فــلا تــكاد قصيــدة تخلــو منــه. ال�

عر العربّي القديم؟  فما الوصف؟ وما الموضوعات الَّتي تناولها في الشِّ

مفهوُم الوصف:

ــه  ــامع، كاأنَّ ــى ذهــن الّس حضــاره اإل ــه؛ ل�إ ــيء وهيئت الوصــف شــرح حــال الشَّ  

بــه. يشــعر  اأو  يــراه 

موضوعات الوصف وتطوّره: 
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وصف الّليل ل�مرئ القيس

َعَليَّ بِاأنْــــــــــواِع الُهمــوِم لَِيْبَتلي 1- َولْيٍل َكَمْوِج الَبْحِر اأْرخى ُسدولَُه     

َواأْرَدَف اأْعجـــــــــازاً َوناَء بَِكْلَكِل ٢- َفُقْلُت لَُه لَّمـــــــــا َتَمطّى بُِصْلِبِه   

ْصباُح ِمْنَك بِاأْمَثِل بُِصْبٍح وما ال�إ 	- األ� اأيُّهـــا اللَّْيُل الطَّويُل األ� انَْجِل   

بُِكلِّ ُمغــــار الَفتل ُشدَّت بَِيْذُبِل 4- َفيا لََك ِمْن لَْيٍل َكاأنَّ نُجوَمـــــــــُه   

باأْمراِس َكتّـــــاٍن اإلى ُصمِّ َجْنَدِل 	- َكاأنَّ الثُريّا ُعلَِّقْت ِمْن َمصـــاِمهـا   

تارة. سدول: مفردها َسْدل، وهو السِّ
يبتلي: يختبر ما في نفسي.

. تمطّى: امتدَّ
ُصلبه: متنه وظهره.

اأعجاز: مفردها َعُجز، وهو مؤّخر 
الحيوان.

ناَء: بُعَد. 
الكلكل: الّصدر.
انجِل: انكشْف.

اأمثل: اأحسن.
ديد الفتل.  الُمغار: الشَّ

َيْذُبل: اسم جبل.
المصام: المكان الَّذي ثُبِّتت فيه.

اأمراس: مفردها َمَرس، وهو الحبل.
ُصّم جندل: الحجارة التي تعيق 

مجاري الماء.
في ظلال النَّّص:

الّشاعر: 

ُيَعــدُّ امــرؤ القيــس مــن اأعــلام الّشــعر الجاهلــّي، وهــو مــن اأصحــاب المعلَّقــات. وقــد اأهــِدَي ثوبــاً مســموماً؛ فتقــرََّح   

ــروح. ــذي الُق ــب ب ــات؛ فلُّق ــده وم ِجل

المناسبة: 

ــرب والطَّــَرب، وبعــد مقتــل والــده ضاقــت بــه  يــد، ولَيَلــه فــي الشُّ كان امــرؤ القيــس ُيْفنــي نهــاره فــي اللَّهــو والصَّ  

نيــا وهــو يطــوف البــلاد باحثــاً عــن نجــدة اأو ُمعيــن، وفــي ِخَضــّم حالــة التِّيــه فــي طلــب النُّْصــرة والعــون، َقــَرَض معلَّقتــه  الدُّ

ل�ً بمحبوبتــه، ووصــف اقتحامــه ال�أخطــار مــن  ــمَّ اأســهب متغــزِّ متهــا علــى ال�أطــلال ِوقفــًة طويلــة، ث ــي وقــف فــي مقدِّ الّت

ــا. ــيَّته اأمامه ــه وفروس ــا مســتعرضاً بطولت اأجله

حول النَّّص:  

ر مــن خلالــه اآل�مــه واأحزانــه، وينقــل همومــه وقلقــه  أبيــات مشــاعره علــى اللَّيــل، ويصــوِّ ُيْســِقُط الّشــاعر فــي هــذه ال�  

واضطرابــه. فاللَّيــل ثقيــل ثقــل الهــّم علــى نفســيِّة الّشــاعر. ويعمــد الّشــاعر اإلــى توظيــف عنصــر اللَّــون فــي تصويــر حالتــه 

ــاة  بــراز عمــق المعان ؛ ل�إ ــه مــن حــروف المــدِّ النَّفســيَّة، مــن خــلال اســتدعاء اللَّيــل القاتــم.  كمــا يكثــر الّشــاعر فــي نصِّ

ــم واســتمراره. أل ــداد ال� ــداد هــذه الحــروف يوحــي بامت ــده؛ فامت ــل وال ــه بعــد مقت ــي تنتاب النَّفســيَّة الّت
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المناقشة والتَّحليل:  

1- ما الفكرُة التي تضّمنها النّّص الشعرّي؟

٢- علاَم تدلُّ العبارة الّشعريّة: )بكّل ُمغاِر الفتِل ُشّدْت بيذبِل(؟

	- نوّضح الّصورة الّشعريّة في قول الّشاعر: 

باأمراِس كتّاٍن اإلى ُصمِّ َجندِل          كاأّن الثُّريّا ُعلّقْت من َمصاِمها    

4- نبّين القيمة الفنّـّية ل�ستخدام الّشاعر حروَف المّد في نحو: اأرخى، سدول، ليبتلي، تمطّى... 

ح ذلك. 	- وظَّف الّشاعر اللَّون توظيفاً فنِّّياً في تصوير حالته النَّفسيَّة، من خلال استدعاء اللَّيل، نوضِّ

 
ــة بيــن صــورة اللَّيــل عنــده، وصورتــه عنــد اأبــي العــلاء  نعــود اإلــى نــّص امــرئ القيــس فــي وصــف الّليــل، ونعقــد موازن

المعــرِّّي فــي قولــه:

ُرّب ليٍل كاأنّه الّصبُح في الُحْسـ    )م(     ـِن واإن كاَن اأْسوَد الطّيَلســـــاِن  

َوَقَف النّْجُم ِوْقَفــــَة الَحــــــْيراِن قد َرَكْضنــــا فيه اإلى اللّْهــــِو لّما             

نْـــــــ   )م(     ــِج عليها قلائِـــــــٌد ِمن ُجمـاِن ليلتي هـــــذه َعروٌس من الزَّ  

أْمــــِن َعْن فؤاِد الَجبـاِن َهَرَب ال� َهَرَب النّـــــــــْوُم عن ُجفونَي فيها      

فُهمــــــــــا للــــــــــَوداِع ُمْعَتِنقاِن وكاأّن الِهلاَل َيْهـــــــــوى الثُّريّـــــــا        

مهمة بيتية:
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مدخل: مفهوم الخبر
نقراأ ونتاأمَّل:

اأعلى جبل في فلسطين جبل الُجْرُمق.- 1

ماء تُمطُر بغزارة.- ٢ السَّ

د في ال�متحان.- 	 نجح محمَّ

رح والتَّوضيح: الشَّ
ــدق اأو الكــذب لذاتهــا، فــاإذا وافقــت الواقــع، كانــت صادقــة،  أمثلــة، نجُدهــا اأخبــاراً تحتمــل الصِّ ــُل ال� عندمــا نتاأمَّ  

واإذا خالفــت الواقــع كانــت كاذبــة.

ــة تمثَّلــت فــي اأنَّ  ــر عــن حقيقــة جغرافيَّ ــه اأخب أنَّ ــر موافقــاً للواقــع؛ ل� ــال ال�أوَّل: نجــد مضمــون الخب ففــي المث  

اأعلــى جبــل فــي فلســطين حقيقــة هــو )جبــل الُجْرُمــق(؛ لــذا كان الخبــر صادقــاً.

ــماء تمطــر حقيقــًة  ــدق اأو الكــذب، فــاإْن كانــت السَّ وفــي المثــال الثّانــي: نجــد مضمــون الخبــر يحتمــل الصِّ  

عنــد اإلقــاء الخبــر، فهــو صــادق، واإلّ� فهــو كاذب.

ــد قــد نجــح فــي  ــدق اأو الكــذب، فــاإْن كان محمَّ وفــي المثــال الثّالــث: نجــد مضمــون الخبــر يحتمــل الصِّ  

كاذب. فهــو  واإلّ�  فالخبــر صــادق،  الواقــع،  وصــّدق  فعــلاً  ال�متحــان 

نستنتج:
ــدَق اأو الكــذب لذاتــه؛ اأي لــذات الــكلام دون النَّظــر اإلــى قائلــه. فــاإذا طابــَق الواقــع  الخبــر: هــو كلُّ كلام يحتمــل الصِّ

كان صادقــاً، واإْن خالفــه كان كاذبــاً.
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اأغراض الخبر
نقراأ ونتاأمَّل:

رح والتَّوضيح: الشَّ
نــه الخبر، وهو  عندمــا نتاأمَّــل المثــال ال�أوَّل مــن المجموعــة )اأ( نجــدة خبــراً، يفيــد المتلّقــي بالُحكــم الَّــذي تضمَّ  

ــخاء ل� يضيِّــع المــال، ول� يفنيــه مــا دام هنــاك  غيــر عالــم بــه مــن قبــل، حيــث اأراد المتكلِّــم اأْن يفيــَد المتلّقــي بــاأنَّ الجــود والسَّ

دبــار، ومثــل هــذه ال�أخبــار تُســّمى فائــدة الخبــر. الَجــدُّ، كمــا اأنَّ الُبْخــل ل� يحفــظ المــال، ول� يبقيــه؛ مــا دام هنــاك ال�إ

ــادة  ــر اإف ــن الخب ــم ل� يقصــد م ــها، نجــُد اأنَّ المتكلِّ ــة نفس ــن المجموع ــي م ــال الثان ــل المث ــا نتاأمَّ وعندم  

نــه  ــن لــه اأنَّ المتكلِّــم عالــم بمــا يتضمَّ أنَّ الخبــر معلــوم لــه مــن قبــل، فهــو يريــد اأن يبيِّ المتلّقــي بشــيء ل� يعلمــه؛ ذلــك ل�

ــيِّدة خديجــة رســول اللـّـه عــن اأمــر ل� يعرفــه، بــل اأرادت اأن تخبــره بعلمهــا بوجــود هــذا الُخلـُـق عنــده. ومثــل  الــكلام، فالسَّ

ــدة(. ــّمى )ل�زم الفائ ــار تَُس ــذه ال�أخب ه

وعندمــا ننتقــُل اإلــى مثالــي المجموعــة )ب(، نجــد كّلاً منهمــا ل� يــؤّدي معنــى فائــدة الخبــر اأو ل�زم الفائــدة،   

ــياق العــامّ وقرائــن ال�أحــوال. ـم اأغراضــاً بلاغيَّــة تُْفَهــُم مــن السِّ واإنَّمــا قصــد المتكلِـّ

تــه قائــلاً: اإنَّ اأفعالنــا كريمــة ناصعــة البيــاض، وحروبنــا ســود علــى  ففــي المثــال ال�أوَّل، افتخــر الّشــاعر بقومــه واأمَّ  

بــة بالــّدم ال�أحمــر القانــي، فالخبــر يفيــد الفخــر. ال�أعــداء، واأراضينــا خضــٌر يانعــة الثِّمــار، وتاريخنــا ملــيء بالبطــول�ت المخضَّ

وفــي المثــال الثّانــي، لــم ُيــِرِد اللـّـه -ســبحانه وتعالــى- فــي قولــه: ﴿ ۆ ۈ ۈ﴾ اأن يخبــر عّمــا َوَضَعــْت؛   

ــر. ــر يفيــد التَّحسُّ ــذي يخــدم المحــراب، فالخب ــد الَّ ــوات الول ــرها علــى ف ــم ذلــك، واإنَّمــا اأراد اأن يظهــر تحسُّ ــه يعل أنَّ ل�

قال اأبو الطَّيِّب المتنّبي:- 1

ول� البخُل ُيبقي الماَل والَجدُّ ُمدبُر فلا الجوُد ُيفني الماَل والَجدُّ ُمْقِبٌل

: »اإنَّك لَتصدُق الحديث، وتصُل الرَِّحَم وتؤّدي - ٢ قالت خديجة -رضي اللّه عنها- لرسول اللّه 

أمانة«.            )السنن الكبرى للبيهقّي( ال�

قال َصِفيُّ الّديِن الحلِّّي:- 1

َمواضينــا ُحْمــٌر  مرابُِعنــا  ُخْضــٌر  وقائُِعنــا   ســوٌد  صنائُِعنــا  بيــٌض 

قال تعالى: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉې﴾ )اآل عمران: 		(- ٢

) جموعة )اأ
الم

ب(
جموعة )

الم
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نستنتُج:
اأّول�ً- ال�أصل في الخبر اأن ُيلقى ل�أحد الغرضين الرَّئيسين:

أنَّ ال�أصــل فــي كلِّ خبــر تقديــم المعرفــة  نــه الــكلام والخبــر؛ ل� 1- فائــدة الخبــر: اإفــادة المخاطــب الحكــم الَّــذي تضمَّ

اأو العلــم اإلــى المخاَطــب.

نه الخبر. ٢- ل�زم الفائدة: اإفادة المخاَطب اأنَّ المتكلِّم عالم بالُحْكم الَّذي تضمَّ

ر. ياق العامِّ وقرائن ال�أحوال، منها: الفخر، والتَّحسُّ ثانيًا- قد يخرج الخبر ل�أغراض بلاغّية تُْفَهم من السِّ

التَّدريبات:
حيحة لما ياأتي:  جابة الصَّ ١  نختار ال�إ

اأ- ما الغرض البلاغيُّ من الخبر في قول الَفَرزدق:

ــاِس َوقَّفــوا؟ ــا اإِلــى النّ واإِْن نحــُن اأْوَماأْن َتــرى النّــاَس مــا ِســْرنا َيســيروَن َخْلَفنــا

4- المدح.  	- الفخر.   ر.          ٢- اإظهار الّضعف.   1- التّحسُّ

: »اإنَّ اللّه لَّما قضى الخلق، كتب عنده فوق عرشه اأنَّ  ب- ما الغرض من اإلقاء الخبر في قول الرَّسول 

رحمتي سبقت غضبي«؟              )صحيح البخاري(

4- المدح. 	- الفخر.   ٢- ل�زم الفائدة.   1- فائدة الخبر.  

٢  نبيِّن غرض الخبر فيما ياأتي:

1- قال اأبو فراس الَحْمدانّي: 

وفي اللَّيلِة الظَّلماِء ُيْفَتقُد الَبْدُر َسيْذكُرنِي قومي اإذا َجدَّ ِجدُّهم

٢- قال اأحمد شوقي:

ســلاُم َهَوِت الِخلاَفُة عْنِك وال�إ يــا اأخــَت اأندلــٍس علْيــِك ســلاُم
   

ن جملة خبريَّة واحدة على كلِّ غرض بلاغيٍّ مّما ياأتي: ٣ نكوِّ

ب- الفخر.          اأ- التحّسر.    
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ورقة عمل:

 ال�سم: __________
ة  ورقـــة عمـل تقومييَّ

ّف: الحادي عشر  الصَّ

تقان بعد مناقشة ال�أنشطةال�أهداف التَّقويـــــم الّذاتّي: درجة ال�إ

1- اأْن يذكر الطّلبة عصور ال�أدب العربّي القديم.

ــي  ــعريَّة ف ــراض الشِّ ــرز ال�أغ ــة اأب د الطَّلب ــدِّ ٢- اأن يع

كلِّ عصــر.

اإلــى  المؤلَّفــات  بعــض  الطَّلبــة  ينســب  اأن   -	

. بهــا صحا اأ

عريَّة. 4- اأْن يذكر الطّلبة اأبرز ال�أغراض الشِّ

طجيِّدالمهـــــــارة ضعيفمتوسِّ

تذكُّرنا المعلومات.

ة بلغة سليمة. تعبيرنا عن المادَّ

تلخيصنا المعلومات الواردة في الدَّرس.

 النَّشاط )1(: نَذكر عصور ال�أدب العربيِّ القديم. 

------------------------- -٢  ------------------------- -1

------------------------- -4  -------------------------- -	

------------------------- -	  ---------------------------	

آتية: عريَّة في كلِّ عصر من العصور ال� د اأبرز ال�أغراض الشِّ  النَّشاط )٢(: نَُعدِّ
أندلسّيالعصر العّباسّيالعصر الجاهلّي العصر ال�

آتيين لصاحبيهما:  النَّشاط )	(: ننسب المؤلفين ال�
٢- لسان العرب: --------------------------- ة )حّي بن يقظان(: -----------------  1- قصَّ

عريَّة. ☜ النَّشاط )4(: نَذكر اأبرز ال�أغراض الشِّ
-------------------------  -	      -------------------------  -٢       -------------------------  -1
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ورقة عمل: 

 ال�سم: __________
ة  ورقـة عمـل تقومييَّ

ّف: الحادي عشر  الصَّ

عنوان الّصّف
الدرس

التّقويم الّذاتّي لكّل طالب على حدة

الحادي

عشر

اأغراض

الخبر

جابات  عدد ال�إ
الّصحيحة

جابات غير  عدد ال�إ
الّصحيحة

مجموع العلامات )كّل سؤال صحيح 
ياأخذ علامة من اأصل 8 علامات(

ــا:  ــا منه ــة يخــرج اإليه ــدة(، واأغــراض بلاغيَّ ــر، ول�زم الفائ ــدة الخب ــان: )فائ ــر غرضــان رئيســان حقيقّي ــي، للخب ــزي/ عزيزت  النَّشــاط: عزي
ــي: آت ــة فــي الجــدول ال� أمثل ــى ال� ــق عل ــن هــذه ال�أغــراض مــا ينطب ــار مــن بي ــر، واإظهــار الّضعــف، والفخــر، والمــدح. نخت التّحسُّ

الغرضالمثال

الوحدة الوطنيَّة ضروريَّة للنَّسيج ال�جتماعّي.

يقول اإبراهيم طوقان: اأنـتُم المخلصـوَن للوطنـيَّـــة    اأنُتُم الحاملوَن عبَء القضيَّة
ــة نـــوِد القـويــَـّ ُه بـالـزُّ                       اأنتُم العاملوَن من غيِر قوٍل   بارَك الـلَـّ

ــه وســلَّم-: "اإنّــك لتصــُدُق فــي  ــه علي ــى اللَّ ــه عنهــا- للرَّســول -صلّ قالــت خديجــُة -رضــي اللّ
ــة". أمان ــؤّدي ال� ــُل الرَّحــَم، وت ــث، وَتِص الحدي

قال صفّي الّدين الحلّّي: بيٌض صنائعنا سوٌد وقائعنا    ُخضٌر مرابُعنا ُحمٌر مواضينا

قال تعالى: "فلّما َوضَعتها قالت ربِّ اإنّي وضعُتها اأنثى واللَّه اأعلُم بما وَضَعت".

قال تعالى: "قالوا سبحانك ل� علَم لنا اإلّ� ما علَّمتنا اإنّك اأنَت العليُم الحكيم"
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الّسؤال ال�أول:                                                                             )8علامات(

جابة الصحيحة فيما ياأتي:                                                     اأختار رمز ال�إ

1- ماذا نسّمي العصر ال�أدبيِّ الذي بداأ ببعثة الرسول وانتهى بانتهاء خلافة بني اأمّية؟ 

. أندلسيِّ .            د- ال� سلاميِّ .                     ج-ال�إ .             ب- الجاهليِّ    اأ- العباسيِّ

آتية اأسماؤهم ليس من شعراء المعلّقات؟  عراء ال� ٢- اأّي من الشُّ

ج-  امرُؤ القيِس.      د- زهير بن اأبي ُسلمى.    اأ- َطَرَفُة بُن العبِد.       ب- عروة بن الورد.     

موط؟ 	-لَِم ُسّميت المعلّقات بالسُّ

ب- لعددها.                    ج- لجمالها.          د- لشيوعها وانتشارها.    اأ- لطولها.      

أندلس على شعراء المشرق؟ 4- ما الجانب الذي تمّيز به شعراء ال�

.    ب- فّن الموشحات.             ج- رثاء المدن.       د- الغزل.     اأ-شعر النقد ال�جتماعيِّ

آتية اأسماؤهم؟ عراء ال� 	- َمِن الّشاعر الَّذي ينتمي اإلى العصر العباسي من الشُّ

   اأ- ابن القيسرانّي.          ب- امرؤ القيس.              ج- المتنّبي.               د- حّسان بن ثابت. 

آتية لم ينشاأ في بيئة الجاهلّية؟  	- اأيُّ الفنون النثريّة ال�

أمثال.     اأ- الُخطب.             ب- الَمقامات.                 ج- الِحَكم.                د- ال�

7- ماذا يفيد الخبر في قول الّشاعر: خبا نور اإبراهيم جسماً     ولم يزل بذكراه حّياً ل� يغيُب؟

ر.              د-  ل�زم الفائدة.      اأ- فائدة الخبر.    ب- الفخر.                           ج- التَّحسُّ

8- ما الغرض من اإلقاء الخبر في جملة: )اأنت تُحسن للفقراء في رمضان(؟ 

    اأ- المدح.        ب- الفخر.                           ج- فائدة الخبر.           د- ل�زم الفائدة.

الّسؤال الثّاني:                                                                                    )8علامات(

آتية من معلّقة )عنترة بن شّداد(، ثمَّ اأجيُب عّما يليها من اأسئلة: أبيات ال�   اأ( اأقراأ ال�

يا داِر َعْبلَة بالِجواِء تكلَّمي   َوِعمي َصباحاً داَر َعْبلَة واْسَلمي

ِم َفَوَقْفُت فيها ناَقتي وكاأنَّها     َفَدٌن ل�أْقضَي حاَجَة الُمَتَلوِّ

ّماِن فالُمَتَثلَِّم وَتُحلُّ َعْبَلُة بالجواِء واأْهلُنا   بالَحْزِن فالصَّ

1- بَِم لُِقَب عنترة بن شّداد؟                                                                     )علامة(

٢- اأذكر مناسبة المعلّقة.                                                                         )علامة(

اختبار ذاتي:
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أبيات الّسابقة من التقاليد العامة للقصيدة الجاهلّية.                            )علامة( 	-  بّين ما برز في ال�

آتية ل�مرئ القيس في وصف اللّيل، ثّم اأجيُب عن الّسؤالين التّاليين: أبيات الّشعريّة ال�     ب( اأقراأ ال�

صباُح منَك باأمثِل      األ� اأيّها اللّيُل الطّويُل األ� انجِل      بصبٍح وما ال�إ

     فيا لَك من ليٍل كاأّن نجوَمه        بكلِّ مغاِر الفتِل ُشدَّت بيذُبِل

        كاأّن الثّريّا ُعلَّقت من َمصاِمها      باأمراِس ِكتّاٍن اإلى ُصمِّ جندِل

 1- كيَف صّوَر الّشاعَر طوَل اللّيِل وثَِقَله في البيت الثّاني؟                                     )علامتان(

 ٢- وظّف الّشاعر اللّون في تصوير حالته النّفسّية، اأوّضح ذلك.                                )علامة( 

ج( اأعلُّل ما ياأتي: 

عر في العصر الجاهليِّ )ديوان العرب(.                                        )علامة( 1-  اأطلَق على الشِّ

٢-عّد النَّبّي ملسو هيلع هللا ىلص الّشعر وسيلًة لنشر الّدعوة، اأوّضح ذلك.                                         )علامة(

الّسؤال الثّالث:                                                                                 )٤علامات(

ن جملة خبريَّة واحدة على كلِّ غرض بلاغيٍّ مّما ياأتي:                                     )علامتان(                                                اأ( اأكوِّ

ر.      1-  الفخر.                    ٢- التَّحسُّ

ب( اأبيِّن غرض الخبر فيما ياأتي:                                                                   )علامتان(                                                            

أّول هو يوم اللّغة العربّية العالمّي.  1- الثّامن عشر من كانون ال�

٢- بيٌض صنائُعنا سوٌد وقائِعنا    ُخْضٌر مرابُِعنا ُحْمٌر َمواضينا 

انتهت ال�أسئلة


