األول
الفصل
الدراسي ّ
ّ
العصر الجاهلي
أوال :قضايا من الشعر الجاهلي
المعلّقات
السؤال األول ،صفحة  ، 12المعلقات :هي صصيا ط ايوال ميو ايوط الليعه الاياهل  ،صال يا كبياه الليعها
الااهلييو في مااسيبات صاصية ،امعيوا في يا بييو ريط ريها ليعهية ،ميا سيبي ال سيمية فيعيوط لي و
العهي اس حساوها فعلقوها رل اطهاو الكعبة.
صييوه البي يية الااهلييية والحيييا الااهلييية وتيي
السييؤال النيياا  ،صييفحة ، 12ألا ييا
ل
بأسلوب ا األطب الهصيو.
السؤال النالث ،صفحة  ، 12اظم زهيه معلق ه يمطح في ا الحياهث بيو ريو
رب ٍْس واُبْياو بعط حهي طاحس والغبها بيا ما.
نطيمات الق ل مو صبيل  :م

صييويه ،و صيي

وه نميهم بيو نسيااو الليايو طفعيا

السؤال الهابع ،صيفحة  ، 12رايطما وصي رلي ايلل المحبوبية ،ووصي ميا حيل ب يا بعيط هحييل هل يا
سييهح في ييا الظبييا والوحييوّ ،نييم صي ليوه هحليية الظعييا و ،ووص ي الحييهي ومييا اه ييه مييو ويييلت ،مييع
تهوه اكه بع األبيات لل منيل ف اإلاابة.
ر يب ٍْس
السييؤال الصييامس ،صييفحة  ، 12راييطما ييطاه الحيياهث بييو رييو و مهي نيهم بييو نسييااو مييه القبيل يييو :م
وابْياو ،و صلحا بيا ما و ح لمل طيات الق ل الايو ما وا ف الحهي.

صعاليك
الشعراء ال ّ
السؤال األول،صفحة 15
 1ـ صويه ما يعااواه مو فقه وتيق حال وسعي م ل الصلص ماه وحا م ف
رهو بو الوهط:

طريا لل نغا
ص
2ـو ْ

يه
اس ُّ
لهه ُم الفمق ُ
مه يْتُ الاَّ م

سْع فمإال

سلح م ،يقول ال َّ
ل ْافم مهى واصفًا سيفه:
سا ٌم مكلم ْو نو ن
الم ْل ن صا ٍ محطني ُطهُ
ُح م

از كأ ْص م
ُا مه ٌ
ت
نيه ال ُمام َّع ن
ااعن الغط ن

 3ـ الحطيث رو سهرة مر ْط نوهم  ،يقول أبا لها حيو اا ه سهرة رطْوه:
رام ٍه
ال ل م سهعُ مالن
ليس اا ُ
م

ق
واا
ي َّ
اااح باا ن
الهي نط صفَّا ن
ٍ

ال  .صال

السييؤال النيياا  ،صييفحة  ،15ألا ييم هكييزوا رل ي صييويه واصييع الصييعالي ومعااييا م وبؤس ي م
وحيا م اليومية ،وما يعااواه مو لهط وفقه ،وربهوا رو القيم ال يؤماوو ب يا ،كنيه ميو
رااي م بالااحية الفاية والصيال.
السييؤال الناليييث،صيييفحة  ،15ي يييه للااليييي ال عبيييه ريييو ه ييييه ،ميييع اإللييياه لييي و هيييط
الصعالي حقيق صوه مو صوه العطالة االا مارية وال وازو االص صاطي ف الما مع.

ثانيا :فنون من النثر في الجاهلي
األمثال
لصفَّ يه
السؤال األول،صفحة  ،18المنل :صم ْول مواز بليغ صيل ف مااسيبة ميا ،نيم اسي عمله الاياس ن
وبلر ه ف المواص الملاب ة.
السؤال الناا ،صفحة  ،18وال ألو البي ة الااهليلة بي ة فاهية ،و ل ط الحااة في ا ل
صة مو ااهي حقيقية ،واه باا المنل بحاطنة و حكاية.
صاطصة ُمس صل م

صيوال

السؤال النالث،صيفحة  ،18لفاظه صليلة ،ورباه ه صوية وهصياة وازلة،سلمة الفكه ال
لي ا،الميل ل تهوي البطيع مو :ساع واااس واباق.

يطرو

السؤال الهابع ،صفحة  ،18ي ه ل قطيه المعلم والاالي.

الخطابة
السييؤال األول،صييفحة  ،20ال ُص ْ
ابميية :فييو انييهي لسيياا مييو فاييوو الكييلم ،يقصييط بييه ال ييأنيه ف ي
الام وه رو اهيق السلمع والبصه معا.
السؤال الناا ،صفحة ،20اا لاه االف صاه بالقبيلة والافس،وصلة اا لاه الك ابة ،وواوط األسيواق
فييي الااهليييية ال ييي يا ميييع في يييا الصابيييا والليييعها إلبيييهاز ميييواهب م منيييل سيييوق ركييياظ،
واألحل ال كاات عقط بيو القبا ل.
السؤال النالث ،صفحة 20

 -1وتوح الفكه  :األفكاه واتحة ف

طرو ل الصل ومكاهم األصلق.

 -2اوط العبياه وسيلمة لفاظ يا :السيي
س ْ ُمهُ  .لاا اهو ال محسي ،ومعطو الماط.

ال يصياو الل بن نغ ْمي نطه ،وهامي العلييه يصييبه

 -3اإلكناه ميو ال قسييم والميوازا  :رلييكم بمكياهم األصيلق فإا يا هفعية ،و يلياكم واألصيلق
ت ُع اللله م  ،و م ْ ط ُم الماط.
الطَّايلة فإا ا م م

 -4المهاوحة بيو األسلوبيو :الصبهي واإلالا ل .
األسلوي الصبهي :احيو ل ُل بيهاهيم ،لايا اهو ال محسيي ،ومعيطو المايط ،ولكي لٍل في كي ٍلل
نح ْل .
األسلوي اإلالا  :يُّ ا الااس ،يا با صص ل  ،رليكم بمكاهم األصلق.
 -5اس صطام الصوه البيااية ل قوية المعا واس مالة المس معيو .منيل صوليه :ييا باي صصي ل ،
صاحبمهُ ،والسي ال يصاو الل بن نغ ْميطنه ،وهامي
وحّ
صا ل لاه  ،يل ما ُك نس مه
ن
ا م كغُ ْ
م
العليه يصيبه س ْ ُمهُ.

عصر صدر اإلسالم
أوال :قضايا من الشعر في عصر صدر اإلسالم
موقف اإلسالم من الشعر والشعراء
السييؤال األول،صييفحة  ،22موصي اإلسييلم مييو اللييعه واللييعها ف مييا ي ايياول اللييعها مييو
المعاا وليست ف اللعه اا ه؛ فقط حاهي اإلسلم اللعه الاي صهج رلي حيطوط عاليميه؛
كالاي اظم ف الفحّ ،وف وص الاسا  ،ولهي الصمه ،والكهاهيية القبليلية ،والازاريات،
وال اا المقاع .وف المقابل لياع الليعها المل يزميو باإلسيلم و عاليميه ،اليايو يُسي ن لصهوو
لعههم لصطمة الطرو اإلسلمية ،والاوط را ا ،ويطروو ل القيم الحميط .
السؤال الناا ،صفحة 22
ـ ي ت مو ال و الهسول  -صل هللا رليه وسلم  -يلاع اللعها اليايو ييطافعوو
رو اإلسلم ف لعههم؛ ألو لعههم لط رل صهيّ مو الهم بالابال.
سييفه
ي ـ ي و مييو اللييعه كلم يا ً صيياطصا ً ماابق يا ً للحييق اافع يا ً للايياس ،مااع يا ً مييو ال ل
والتلل.

حسان بن ثابت
السؤال األول،صفحة  ،24ي سصه لعههف مطح الهسول واليطفاع رايه واليه عياليم
ص األيام ،وال غاي باا صياهات المسيلميو ،وهنيا لي طا م،
اإلسلم ،ومطح المسلميو ،وو ْ
والهط رل رطا م  ،فقط واكي لعه حساو بو نابت معظم اإلحيطاث ال ي ميهت ب يا اليطرو
اإلسلمية ( .ويفتَّل اكه بع األبيات لل منيل ) .

السؤال الناا ،صفحة 24
منل صوله:هاوتم مباهكا ً بهاً حايــــــفا ً

ميــــــــــــوم هللان ليم هُ الوفــــا ُ
روا
ص ُههُ ْم ر ْاهُ موما امزم ُ
ف مما مو ما ام ْ

والبه اار ْم
وصوله :راوا اب َّ ال طى
ل

البه ،الاارة ،ميو هللا ،حاي .
فقط اس صطم اللاره لفاظا ً سلمية منل :اب ال طى ،مباه  ،ل

كعب بن زهير
السييؤال األول،صييفحة  ،26صييوه األيييام و حييطان ا منييل يييوم بييطه ،وهن ي الل ي طا  ،واف صييه
بالمسلميو ،وهاا صهي ً
لا.
السؤال الناا ،صفحة  ،26منل صوله:
ولقط هُ نططْتُ لفق نط حمــــز م ه َّط ً

ر ُط
ظلت بمااتُ الاو ن ما ا م ْه ُ

ولو اه فُ ناعت نح مها ُ بمنلــــه

له يتُ ه س صصهها ي طلط

فقط صوه أنيه اس ل اط حمز بيو ربيط الماليي رلي المسيلميو فالقليي يصفيق ويهريط ،وليو
ازلت هاه المصيبة رل ابل حها لكسلهت صصوهه و حامت حااه ه.

ثانياً :فنون من النثر في عصر صدر اإلسالم
الخطابة
السؤال األول،صفحة ،29مو ساليي اإلالا الواهط ف الصابة:
ـ سلوي األمه ،سلوي الاطا  ،سلوي االس ف ام
ؤنه هاه األسياليي في افيس السيامع ف عميل رلي اياي اا باهيه ،و ليويقه ،و بيهاز المعياا
و وتيح ا؛ مما يس م ف صااره و منل متاميو الصابة والعمل ب ا.

السؤال الناا  ،صفحة29
الصاصية

ال اوع ف األساليي

اإليااز

يهاط الحاج واألطلة

ااسق الفواصل

الفقه
ؤماُييووم ْصييو ٌ،
ياس ،المييا ال ُم ن
يُّ ييا الالي ُ
ٍ مميا ُل مصيي نه الل مر ْيو
فملم يم نح ُّل ْ
الم نيه ٍ
ييس مايييهُ ،مالم مهي ْ
ييل بلل ْغيييتُ
ي ا ْفي ٍ
ايييي ن
اللل ُ م ا ْل م طْ ،فل م ْه ناعُ لو مب ْعطني ُكفاهاً
هصاي بم ْع .
ت ُك ْم
ي بم ْع ُ
ته ُ
م
يم ن
العم ْم ُط صم مو ٌط
واح يطٌُ ،كل ُّك ي ْم
اح يطٌ ،و لو م مبييا ُك ْم ن
لو مهبَّ ُك ي ْم مو ن
آلطم ولط ُم مو ُهاي ،لو كه مم ُك ْم را مط هللان
م
ْقمييا ُك ْم لو هللا رليييم صبيييه ،وليييس لعهبي ل
وى.
رل رام ل فم ْ
ت ٌل الل بال ل ْق م
تييي َّل لميييهُ ،و ممي ْ
ييو
مميييو يم ْ ييي نط هللاُ فميييل ُم ن
ني لمهُ.
يُ م
ت نل ْل فملم هماط م
واح ٌط.
احطٌ ،و لو م مبا ُك ْم ن
لو مهبَّ ُك ْم مو ن

الوصايا
السييؤال األول،صييفحة، 32الوصييية هي مييا يوصي بييه لييصص ُم ماي َّيهي رهك ييه الحيييا
بكنيه مو ال ااهي رل مص ل ليكال ا :السياسييلة ،واالا ماريلية ،والفكهيلية ،وريههيا ،لي
لصص لصه صل صبه ماه ب ط اإلهلاط.
السؤال الناا  ،صفحة ، 32ألو اإلسلمأرا الوصايا طفقًا اطيطًا مع مطًا رلي
الطياية وصيمه ،واظه ه المص لفة ل الحيا باميع لؤوا ا.

عاليميه

السؤال الناليث ،صيفحة، 32هياه الوصيية عكيس الصيوه الحقيقيية لمسيلم في سيييه
لؤوو الحهي مو صلل ل
حث الااوط رل ص ال مو يقا ل م فقا ،ورطم ص ل األافيال والاسيا
والليييو والم عبييطيو ف ي صييوامع م ،ورييطم صاييع األلييااه وص ييل الحيييواو وريييه ال ي مييو
األموه ال ال يايزها اإلسلم.

السيييؤال الهابيييع ،صيييفحة ، 32الوصييييلة السياسيييييلة ااول ليييؤوو الحكيييم اإلسيييلم الطاصلييييية
والصاهايييية ،منيييل الف وحيييات اإلسيييلمية و واييييه صييياط الاييييوّ واصيييح م .لميييا الوصييييلة
االا ماريليية ف ااولييت مييوه الحيييا اليومييية العاميية والصاصيية ،ومييا صييط يواا ييه الايياس مييو
ملكلت رل مص ل رماههم و اااس م.
السؤال الصامس ،صفحة32
ـ وصيلة اا ماريلة.
يـ
 -1اإليااز وال كني  :نيَّا ُك ْم مو ُمصمالم م
س م ُ ْم مطا ٌ .
اةم ال ُّ
س مف م ا ن  ،مفإن َّو ُم ماالم م
 -2معالايية واصييع اإلاسيياو واييوهه حيا ييه مييو صييلل ال صييوه اإليميياا  :اييه مييو يييوصو
بالنواي مو هللا رز وال ال ياط مس األاى .
س َّيه نب نح ْل نمي نه ،مو مم ْيو
يو السَّي نفي نه يُ م
 -3المس وى األطب الهفيع ،و صالة اللغة :ناَّهُ مم ْيو يم ْحلُي ْم مر ن
يه.
يُ نا ْبهُ مي ْا مط ْم ،مو مم ْو ال ميقم َّه نبقم نلي نل مما ميأْ ن نب نه ال َّ
س نفيهُ ميقم َّه نب ْال مك نن ن

األموي
العصر
ّ
األموي
أوال :قضايا من الشعر في العصر
ّ
العذري
الغزل
ّ
السؤال األول،صفحة ،37سم ل الغزل العياهي ب ياا االسيم اسيبة لي صبيلية رياه ال ي
سكات واطي القهى رل ملاه اللام وال ه لعهاؤها ب اا اللوو مو اللعه.
السؤال الناا  ،صفحة 37
 -1الوحط الموتورية :اص صهت صصيط المؤاسة رل موتوع واحيط وهيو حييل صييس بيو
الملوح لمحبوب ه ليل و صويه ملارهه ومعااا ه.
ل
 -2صطق العاافة وحهاه ا:
رـــــــــط الليال ليلة بعـــط ليلة

وصط رلت طهها ال رط اللياليا

حي مو األسما ما وافق اسم ا

و لبـــ ه و كاو ماه مطاايا

 -3وتوح المعاا وس ولة األلفاظ:

وصم ْط يما مم ُع هللاُ ال َّ
ل ني مي نْو بمع مطمـا
تةٌ
ق ممهي م
يقولووم ليل بال نعها ن

ظاَّاو ُك َّل َّ
يم ُ
الظ نلو ْو ال لصيـا
فيا لي ا كاتُ َّ
بيي ال ُمطا نويا
الا م

 4ـ امال ال صويه وطصة ال لبيه.
صيه القم ْو نم م ْل مم ْحتُ مكوكبا ً
فقا مل مب ُ
ااه ليلـ
فقلتُ له :بل ُ

سوا نط اللَّي نل فم ْهطاً ميماانيا
مب مطا ف م
ت ْوؤُها ،فبم مطا ليا
بـ ( مر ْليا) ،مسام
م

م موصَّ مط ْ
ت

حه ُهصيمةً
نه م ال نس ُ
حه ن لال م َّو نلل نس ن

هه هاصميا
مو مالن م ال ُلفـ لم ا ال مط م

–5العفة ف الغزل :القصيط منل الغزل الااهه العفي  ،وي هفع رو الغزل الفاحّ الباي
.
السؤال النالث ،صفحة 37
ي المليياره ال ي يعيلي ا الليياره وطمورييه ولييكواه بسييبي البعييط
 1ـ يصييوه الغييزل العيياه ل
والفهاق والحهماو ،ويبيو لوصه ،يقول صيس بو امهي :
ل مكا
ل هللان لكو فمق مط لُبام مك مما م

يو يم ني ُم
الوال مط ن
ل هللان فم ْق مط م

مي ني ٌم مافماهُ األ ْص مهبُووم فم نا ْس ُمــــــهُ

الوا نل مطي نْو صمطني ُم
ا نمحي ٌل مو مر ْ ُط م

 2ـ اك فا اللاره بالاظه العاالة مو محبوب ه ،و ح
ليصف حط لوصه ولالمه ،يقول ماميل بُنميْاة:
ت نمــو بُنميْاةم بالاي
و الن أل م ْه م
نبل ،وبأالل س ناي ُع ،وبال ُماــ

ورط يعه

اه لو ي حقق ،كل ال

لم مو بصهه الوا نل لمقم َّه ْ
ت مبل نبلُـ ْه
وبالور نط ح

يسأم الور مط لملُـ ْه
م

 3ـ ي اياول اللياره ليوم الل مييو ومهاصبية الوالييو ،لكيو هياا ال يزييطه ال علقًيا بالمحبوبية،
يقول ماميل بُنميْاة:
وما زاطها الوالووم الل كهامة ً

ْ
زالت مو لط ُـــــ ا راطي
رل ل  ،وما

 4ـالحهص رل سمعة المحبوبة ،والمحافظة رل العلصة العفيفة الااهه  ،يقول ُكنيله ل
رز :
موصا مل مص نليل  :ما لم ا ا لقي م ا
فقُ ْلتُ لهَُّ :و المو َّط مبيْااا

رمطا م ال َّ
لبا في ا رلي م ُواو ُم
صفا ُ صطي ُم
رل مري نْه فُ ْح ٍّ وال َّ

السياسي
الشعر
ّ
الهاشميات
السيييؤال األول ،صيييفحة ،40ال اليييميات هييي القصيييا ط ال ييي اظميييت فييي حييييل ن ال اليييمييو
و مايطهم ،واكه مااصب م ،و حقي م ف الصلفة.
السؤال الناا  ،صفحة 40
 1ـ ال عبيه رو حيل ال المييو ،واكه مااصب م وبياو فتا ل م ،يقول ال ُك مميْت:
مواي الاي ُ نا ُّ
ــو و ُبطي
بل ه م
ث ْو محـ مل الاَّا
ث اللُّيُو ن
الغُيُو ن

األاــام
لبا
ٍ
ن
هالــــم فُـــهوعن
ـام
ــو األي ن
س فمـممـأْوى مح ن
ُ
ـوات ن

 2ـ حيق ال الييمييو في الصلفية بعييط صلفية رلي بييو بي االييي  - -و ا يم ولي الايياس
ب ا،يقول:
ْ
فإو ه لم صل ْ لح ل ٍ نسواهم

فـــإو اوي القهب

ُّ
ي
حق و وا ُ

 3ـ هنا ل طا ال المييو ،يقول ال ُك مميْت ف هنا الحسيو بو رل ل بو ب االي:
صيبمةً
مو نمو كبم نه األح مطا ن
ث مكاامت ُم ن

ي
مرلمياما صم ني ُل األط نريما ن ال ُملم َّح ُ

ي َّ
مالم
الا ن نمو ل نل ه ٍ
صم ني ٌل بن ماا ن

ي
يس مراهُ ُمامبلن ُ
فميما ل م لمحما ً لم م

 4ـ هاا صصوم ال المييو وال اطيط بمساو م ،يقول:
ف ل ملو ُ السو ن صط اـال ملك ـ ْم

الماـو ُل
َّ
فـح لـمام ح لـام العاـا ُ

ي األمنال ف ال ما ْو نه صبلاا
وما م
ت مه م

ألا مو مه مم ْو ُح َّكـاماـا الم م ننلـ ُل
ْ

السؤال النالث ،صفحة 40
 1ـ صطق العاافة وحهاه ا:
اهبت وما لوصا ل البي
مول نكو ل

هل الفم م
تا ن نل والاُّ م

ل الاَّفم نه البي ن الانيوم نب ُح نلب م
ها الاَّبن ل ن فإاَّان
بمان هما نل ٍم مه ن

اهي

وال لعبا ما

او الليي يلعي

ي
ميه يُالم ُ
ميه مب نا مح َّوا م والص ُ
موص ن
ل هللا فن مما اما مبان

ي
مقم َّه ُ

ي
ت ُ
اها و ر م
ت نم مه ً
بن ن م ولم ُ م مه م

 2ـ اس صطام المااق والحاة والبههاو ف اللعه إلنبات ل
حق ال المييو ف الصلفة.
يم ليةً
مو ماطاما لم ُكم فن ل نل مح ن
ام م
فم ْ
إو نه م لمم مصلُ ْ نل مح ل نس مواهُ ُم

ي
عه ُ
م َّأولم م ا نماَّا م نق ٌّ مو ُم ن
فمإن لو ام نوي القُهبم

واي
مح ُّق و
ُ

 3ـييي الوحيييط الموتيييورية للقصييييط ؛ ف ييي يييطوه حيييول موتيييوع واحيييط ،وهيييو حييييل
ال المييو ،والطفاع رو حق م ف الصلفة .وهكاا اا ت القصيط .
 4ـ صلة الصوه الفاية والصييال؛ ا رليي األبييات ايا ت مباليه و قهيهيية بيل صيوه
فاية ،وال صيال وال لبيه وال لصيص.
ل الافه البي

الايو بحب م

ل هللا ف ما اابا

قهي

األموي
ثانيا :فنون من النثر في العصر
ّ
الرسائل
السؤال األول ،صفحة  ،43الهسا ل الطيوااية:ه ما صطه رو طيواو الهسا ل ميو مكا بيات
هسمية مص لفة ،مليت رل الكا ي و الأها بافسيه وحبههيا بأسيلوبه رلي لسياو الصليفية و
مو ياوي راه.
السؤال الناا  ،صفحة  ،43األلفاظ ف الهسا ل الطيوااية ازلة بليغة صوية ،ميا في الهسيا ل
اإلصوااية ف سلسة هصيقة واتحة.
العاافة ف الهسا ل اإلصواايية باهز وصياطصة وميؤنه  ،ميا في الهسيا ل الطيواايية فيل
ماال لبهوزالعواا والملاره.
السؤال النالث :صفحة43 ،
ـ هسالة صوااية موتور ا االر ااه.

يـ
 -1اس صطام الساع والموازاة بيو الامل مو ريه كل .
 -2اص ياه األلفاظ الس لة الواتحة ،ل اااي اإليااز .

 -3سلسل األفكاه والطصة ف

اظيم ا.

 -4بهوز العاافة وصطق اإلحساس.

الخطابة
السؤال األول ،صفحة 45
اع صا و و
ص َّطصمهُ الفع ُلْ ،
 -1اإلكناه مو الاص واإلهلاطُ :
صيه القو نل ما م
ص ْلهُ و و افا  .وارلم و كفه الاعم نة لؤ ٌم ،وصحبةم الااه نل لؤ ٌم،
رصا  ،مو ن
ومو الكهم الوفا بالامم.
صهي الاقمةم مو ه نل البم ْغ .
 -2اال كا الم كهه رل المعاا الطياية :ما
م
ب عط رو ال عقيط والغمو

 -3اللغة الس لة المباله ال

.

اه ليكم
راه مو ار م
اصبلوا م
َّ
كواو رل اإلسا
ال
ل البال

صوى ما رل اإلحساو ،وال ل البصل سهع ما

السؤال الناا  ،صفحة  ،45س صطم اللغة الس لة الواتحة و ب عط رو ال عقيط؛ ح
يس ل منل متاميا ا ف موا ة لعامة الااس.

