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 أغراض الشعر فى العصر األموى : 

اىغضه اىصشٝخ  –اىغٞاعت  –اىشراء  –اىٖجاء  -اىَذح   -؟   س : ما أغراض الشعر فى العصر األموى

 اىْصخ ٗاإلسؽاد .  –اىضٕذ  –اىطبٞعت  –اىيٖ٘  –ٗاىعفٞف 

 س : عالم ٌركز الشعر فى العصر األموى ؟ 

-  ٝشمض عيٚ اىْصخ ٗعذً االّغَاط فٚ ٍخع اىذٞاة ّٗعَٖٞا اىضائو 

 ٝذذ عيٚ اىخق٘ٙ ٗاىعَو اىصاىخ مَا فٚ ؽعش عابق بِ عبذ هللا فٖ٘ ٝفٞض حق٘ٙ ٗٗسعاً . -2

 ٍِ اىذّٞا ٍٗخاعٖا .ٝذع٘ إىٚ اىخقؾف ٗاىفشاسإىٚ هللا  -3

 ٝنزش اىذذٝذ عِ اىَ٘ث . -4

 ٝذع٘ إىٚ اىشضا بقضاء هللا .  -5

 ( https://dardery.site/archives/4530ىيخذسٝب اإلىنخشّٜٗ ٗاىخأمذ ٍِ اىذو اضغظ اىشابظ    ) 

 حذسٝباث عيٚ اىؾعش فٜ اىعصش األٍ٘ٛ

 حخٞش اإلجابت اىصذٞذت ٍِ بِٞ اىبذائو اىَخادت: -ط 

 أدى تعدد األحزاب والصراع بٌنها فً العصر األموي إلى ظهور  :  -1

 ؽعش اىفخ٘داث.ׄ   اىؾعش اىَيذَٜ.ׄ   ؽعش اىَعيقاث.ׄ   اىؾعش اىغٞاعٜ.ׄ  

 شاع فً العصر األموي لونٌن من الغزل هما:  -2

 اىعفٞف ٗاىبذٗٛ.ׄ         اىذضشٛ ٗاىصشٝخ.ׄ           اىعزسٛ ٗاىعفٞف.ׄ   اىعُزسٛ ٗاىصشٝخ.ׄ  

 من أشعر شعراء الغزل الصرٌح فً العصر األموي .  -3

 عشٗة بِ دضاًׄ   عَش بِ أبٜ سبٞعتׄ   قٞظ بِ رسٝخׄ   مزٞش عضةׄ  

 كل مما ٌلً دعا إلٌه شعر الزهد فً العصر األموي ما عدا:  -4

 اىشضا بقضاء هللاׄ   اىضائو.عذً االّغَاط فٚ ٍخع اىذٞاة ّٗعَٖٞا ׄ  

 حأٝٞذ اىذامٌׄ   اىخقؾف ٗاىفشاسإىٚ هللا ٍِ اىذّٞا ٍٗخاعٖا.ׄ  

https://dardery.site/archives/4530


  

 

 تايلوس في األدب العربي

 حاٝي٘ط 3

 حاٝي٘ط

للتواصل 01156008819

 واتس 

 شاعت ظاهرة التكسب بالشعر فً العصر األموي فأكثر الشعراء من شعر:  -5

 اىغضه.ׄ         اىَذحׄ    اىٖجاءׄ   اىشراءׄ  

 غرض شعري  ٌدعو إلى التقشف والفرار من الدنٌا ومتاعها، فما هو؟  -6

 اىذنَت.ׄ   اىشراء.ׄ   االعخزاس.ׄ   اىضٕذ.ׄ  

 :قال مجنون لٌلى -7

ذــــــــ ا  - ِ   األُىــــــــٚ ُدــــــــب   ُدبُّٖــــــــا ٍَ             قَبيَٖــــــــ ا ُم  ــــــــ 

  
َد ــــــــ ي ج  ناّــــــــاً  َٗ ــــــــٌ ٍَ ــــــــِ ُدــــــــو   َُٝنــــــــِ ىَ  قَبــــــــوُ  ٍِ

 
ـــــــــٜ  - َِ  ُدـــــــــب   ىَٖـــــــــا فَُذبّ ـــــــــ ن  ََ ـــــــــ ا فـــــــــٜ حَ              اىَذؾ 

  
ـــــــــ ا   ََ ً  أَسٙ إُِ فَ  ـــــــــ بّا ُُ  ُد ـــــــــ ٘ ـــــــــ ُٔ  َٝن  ـــــــــ زوُ  ىَ   ٍِ 

 
 استنتج من البٌتٌن  الغرض الشعري الذي تمثله 

 اىَذحׄ   اىغضه اىعفٞف.ׄ   اىفخش.ׄ   اىغضه.اىصشٝخׄ  

 قال الحسٌن بن علً: -8

ـــــــــــــ ِ  - ـــــــــــــج ى ـــــــــــــذّٞا ماّ ـــــــــــــذ اى  ّفٞغـــــــــــــت حع

  
ـــــــــــــــــذاسُ   ـــــــــــــــــ٘ا ِ  فَ ـــــــــــــــــٚ هللَاِ  رَ ـــــــــــــــــوُ  أَعي أَّبَ َٗ 

 
  ٌتضح من البٌت سمة من السمات التً ٌمتاز بها شعر الزهد :

 ٝذع٘ إىٚ اىشضا بقضاء هللاׄ     اإلمزاس ٍِ رمش اىَ٘ث.ׄ  

 ٝذع٘ إىٚ حشك اىخالف ٗىضًٗ اىجَاعتׄ                       ٝذع٘ إىٚ اىخقؾف ٗاىفشاس ٍِ اىذّٞا ٍٗخاعٖا.ׄ  

 :ٌقول نهار بن توسعة -9

 عــــــــــــــــ٘آ ىــــــــــــــــٜ أ  ال اإلعــــــــــــــــالً أبــــــــــــــــٜ  -

  
ــــــــــــــــــــــــ ٘ا إرا  ــــــــــــــــــــــــ ٌ أٗ ببنــــــــــــــــــــــــ ش ٕخف  حَٞ

 
-   ّٜ ـــــــــــــذّ  ْٝصـــــــــــــش اىقـــــــــــــً٘ دعـــــــــــــ  عٞـــــــــــــٔ ٍُ

  
ــــــــــــــــٔ  ــــــــــــــــب بــــــــــــــــزٛ فٞيذق  اىصــــــــــــــــٌَٞ اىّْغ

 
ـــــــــــــشً ٍٗـــــــــــــا  - ـــــــــــــ٘ م  جـــــــــــــذٗد ؽـــــــــــــشفج ٗى

  
  ِّ ّٜ  ٗىنــــــــــــــــــ  اىنشٝ  ــــــــــــــــــ ٌ أخــــــــــــــــــ٘ اىخقــــــــــــــــــ

 
 األموي:د للظهور فً العصر اتشٌر األبٌات البٌت  إلى غرض شعري اختفى فً شعر صدراإلسالم وع

 شعر العصبٌة القبلٌةׄ                الغزل الفاحشׄ               المدحׄ   الهجاء القبلًׄ  

 قال جرٌر: -11

 ٍشبًعــــــــــــــا عــــــــــــــٞقخو أُ اىفــــــــــــــشصد  صعــــــــــــــٌ  -

  
 ٍشبـــــــــــــعُ  ٝـــــــــــــا عـــــــــــــالٍت   بطـــــــــــــ٘ه فأبؾـــــــــــــش 

 
-    ُ َِ  قـــــــــــــــــذْ  اىفــــــــــــــــشصد َ  إ  ىؤٍـــــــــــــــــُٔ  حبــــــــــــــــٞ

  
 ٗاألخـــــــــــــــذ ُ  دؾؾـــــــــــــــا ُٓ  اىخقـــــــــــــــجْ  دٞـــــــــــــــذُ  

 
 الغرض الشعري الذي تمثلهاستنتج من البٌتٌن 

 ؽعش اىْقائضׄ   اىشراء.ׄ   اىؾعش اىغٞاعٜ.ׄ   اىضٕذ.ׄ  
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 قال سابق بن عبد هللا البربري: -11

 عــــــــــــــــــــــالٍخٌُٖ طاىــــــــــــــــــــــج ٗإُ اىفْــــــــــــــــــــــاء  -

  
 مبـُـــــــــــشٗا ٗإُ أّزــــــــــــٚ بْــــــــــــٜ مــــــــــــوُّ  ٍصــــــــــــٞشُ  

 
 استنتج من البٌت  الغرض الشعري الذي ٌمثله

 اىَذحׄ   اىشراء.ׄ   االعخزاس.ׄ   اىضٕذ.ׄ  

 قال األخضر اللهبً: -12

ـــــــــــــاّل   - أَّـــــــــــــجَ  َعـــــــــــــأَىجَ  َٕ ـــــــــــــت   َخٞـــــــــــــشُ  َٗ  َخيٞفَ

  
ـــــــــــــِ  ـــــــــــــا َدـــــــــــــ٘سِ  َع بُعـــــــــــــذِ  غاَٝخِْ ـــــــــــــذاّا َٗ ٍَ 

 
ةِ  إَٔـــــــــــــــوُ   -  ٘ اىِخالفَـــــــــــــــتِ  اىُْبُـــــــــــــــ اىخُقـــــــــــــــٚ َٗ َٗ 

  
ـــــــــــــــــــــــــــا هللَاُ   ْ ٍَ ِٔ  أَمَش ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــا بِ َدباّ َٗ 

 
ـــــــــــــــــج  - ََ ـــــــــــــــــا قـُــــــــــــــــَشٝؼ   َعيِ  أَعٞـــــــــــــــــاٌُُّٖ أَّْ 

  
ـــــــــــــِ  ٍَ  ًَ ـــــــــــــا ـــــــــــــَذحُ  ق ـــــــــــــُٔ  ََٝ ٍَ ـــــــــــــخَزْاّا قَ٘  اِع

 
 استنتج من األبٌات  الغرض الشعري الذي تمثله

 اىَذحׄ   اىشراء.ׄ   اىفخش.ׄ   اىغضه.ׄ  

 :قال عمر بن أبً ربٌعة -13

-   َِ ــــــــــشفُي ــــــــــٜ َٝ ــــــــــاثِ  ف طَشف ــــــــــتً  اىغــــــــــ٘طِ  ٍِ َِّٗ  آ

  
فــــــــــٜ  َِ  اىَعخٞــــــــــقِ  َٗ ــــــــــ اىقََصــــــــــبِ  اىــــــــــذٝباسِ  ٍِ َٗ 

 
ــــــــــــشٙ  - ِ   حَ ِٖ ــــــــــــٞ َٜ  َعيَ خ ِغــــــــــــقاً  اىــــــــــــُذس   َديــــــــــــ ٍُ 

  
ــــــــــــــعَ   ــــــــــــــذِ  ٍَ ــــــــــــــاق٘ثِ  اىَضبَشَج اىٞ ــــــــــــــُٖبِ  َٗ  َماىُؾ

 
 استنتج من البٌتٌن  الغرض الشعري الذي تمثله

 اىَذحׄ        اىغضه اىعفٞف.ׄ   اىفخش.ׄ   اىغضه.اىصشٝخׄ  

 قال األخطل: -14

 ٝـــــــــــــــــ٘اصٌّٖ ال بٞـــــــــــــــــج إـــــــــــــــــو ٗاّـــــــــــــــــخٌ  -

  
 ٗاىعـــــــــــــــذد االدغـــــــــــــــا  عـــــــــــــــذث ارا بٞـــــــــــــــج 

 
ــــــــــــــً٘  - ــــــــــــــ٘ا ارا ق ــــــــــــــج اّعَ  ف٘اضــــــــــــــيٌٖ ماّ

  
 دغـــــــــــــــذ ٗال  ٍـــــــــــــــِ ال هللا ٍـــــــــــــــِ  عـــــــــــــــٞبا 

 
 استنتج من البٌتٌن  الغرض الشعري الذي تمثله

 اىَذحׄ   اىغضه اىعفٞف.ׄ   اىفخش.ׄ   اىشراءׄ  

 ( https://dardery.site/archives/4530ىيخذسٝب اإلىنخشّٜٗ ٗاىخأمذ ٍِ اىذو اضغظ اىشابظ    ) 
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 تايلوس في األدب العربي

 حاٝي٘ط 5

 حاٝي٘ط

للتواصل 01156008819

 واتس 

 :فً حق علً بالخالفةقال الكمٌت بن زٌد  -15

-   ُْ َٜ  فـــــــــئ ـــــــــ ّٜ  حَصـــــــــيُخْ  ىـــــــــٌ ِٕ ٌُ  ىَِذـــــــــ              ِعـــــــــ٘إُ

  
َجـــــــــــــــبُ  أََدـــــــــــــــقّ  اىقُشبـــــــــــــــٚ َرٗٛ فـــــــــــــــئُ  ْٗ  ٗأ

 
             حشارـُـــــــٔ ٗىــــــــ٘ال ٗحيــــــــلَ  ٝـُـــــــَ٘سد ىــــــــٌ ٝق٘ىــــــــُ٘  -

  
ــــــــــــذ  ــــــــــــٌٖٞ ؽــــــــــــشمجَ  ىق ــــــــــــو   ف ــــــــــــبُ  بَنٞ  ٗأسَد

 
 هو الشعر السٌاسً ، فما سبب ظهوره؟ن غرضا شعرٌا جدٌدا ظهر فً العصر األموي ان السابقاٌمثل البٌت 

 حعذد األدضا  اىغٞاعٞت ׄ     دٞاة اىخشف ٗاىْعٌٞׄ  

 اىعصبٞاث اىقبيٞتׄ       اىَْافغت اىؾخصٞت بِٞ اىؾعشاءׄ  

 قال الشعبً: -16

 اىَيــــــــــــ٘ك دّٞــــــــــــا عــــــــــــِ بــــــــــــاه ٗاعــــــــــــخغِ  -

  
ـــــــذّٞإٌ اىَيـــــــ٘ك اعـــــــخغْٚ ٍـــــــا   اىـــــــذِٝ عـــــــِ ب

 
 :ٌمثله استنتج من البٌت  الغرض الشعري الذي

 اىَذحׄ              اىشراء.ׄ        االعخزاس.ׄ   اىضٕذ.ׄ  

 قال األخطل: -17

ِْ  ؽــــــــش ٝــــــــا  - ــــــــ ــــــــجْ  ٍَ يَ َِ ــــــــَذً عيــــــــٚ عــــــــا    َد  قَ

  
ـــــــــوُ  ٍـــــــــا  ز ـــــــــل ٍِ ـــــــــٜ ق٘ى ـــــــــ٘اً ف ـــــــــوُ    األق ََ  ُْٝذخَ

 
ـــــــــــــت إُ  - ٍَ َْٞغـــــــــــــجِ  اىُذن٘  ال ٗ أبٞـــــــــــــلَ  فـــــــــــــٜ ىَ

  
ٌُ  أّـــــــــجَ ٍ   ٍعؾـــــــــش فـــــــــٜ  ُْْٖ ـــــــــ ٍِ  ٌْ ـــــــــ  َعـــــــــفوُ  إُّٖ

 
 :البٌتٌن  الغرض الشعري الذي تمثلهاستنتج من 

 اىَذحׄ   اىٖجاءׄ   اىفخش.ׄ   اىشراءׄ  

 قال عروة بن حزام: -18

ــــــــــٜ  - ــــــــــشَ  ألٕــــــــــ٘ٙ ٗإّّ  إّّْــــــــــٜ قٞــــــــــوَ  إر اىذؾ

  
ًَ  ٗعفــــــــــــــــشاءَ   ْ٘ ــــــــــــــــ ُِ  اىَذْؾــــــــــــــــشِ  ٝ ــــــــــــــــا ْيخَقَِٞ ٍُ 

 
 ٗىٞخْــــــــــــا جَٞعــــــــــــاً  ٍذّٞاّــــــــــــا ىٞــــــــــــجَ  فٞــــــــــــا  -

  
ُِ  إرا  ْا ٍخْــــــــــــــــــا ّذـــــــــــــــــ َّ ُِ  ضــــــــــــــــــ  مفْــــــــــــــــــا

 
  :الغرض الشعري الذي تمثلهاستنتج من البٌتٌن  

 اىَذحׄ   اىغضه اىعفٞف.ׄ   اىفخش.ׄ   اىغضه.اىصشٝخׄ  

 ٌقول الولٌد بن ٌزٌد بن عبد الملك: -19

ــــــــــــــــــــــــٜ  - ــــــــــــــــــــــــاثِ  َعي الّ ًِ  بِعاحِق ــــــــــــــــــــــــشٗ  اىُن

  
اِعــــــــــــــــــــــــقِٞاّٜ  ً   بَِنــــــــــــــــــــــــأطِ  َٗ ٌِ  أُ  َدنــــــــــــــــــــــــٞ

 
ــــــــــــــــا  - ــــــــــــــــتَ  حَؾــــــــــــــــَش ُ  إِّٖ  ٍَ ذا َُ  ِصــــــــــــــــشفاً  اى

  
ــــــــــــــاء   فــــــــــــــٜ  َِ  إِّ ــــــــــــــ ٌِ  اىُضجــــــــــــــاسِ  ٍِ  َعظــــــــــــــٞ

 
 :استنتج من البٌتٌن  الغرض الشعري الذي تمثله

 اىيٖ٘ ٗٗصف ٍجاىظ اىخَشׄ   اىغضه اىعفٞف.ׄ   اىفخش.ׄ   اىغضه.اىصشٝخׄ  



  

 

 تايلوس في األدب العربي

 حاٝي٘ط 6

 حاٝي٘ط

للتواصل 01156008819

 واتس 

 ٌقول شاعر الزبٌرٌٌن عبٌد هللا بن قٌس الرقٌات:        -21

           ٍــــــــــــــضٗس أٍٞــــــــــــــت بْــــــــــــــٜ عــــــــــــــْنٌ أّــــــــــــــا  - 

  
 األعــــــــــــــــــذاء ّفغــــــــــــــــــٜ فــــــــــــــــــٜ ٗأّــــــــــــــــــخٌ 

 
 :الشعري الذي ٌمثلهاستنتج من البٌت  الغرض 

 اىَذحׄ   اىشراء.ׄ   االعخزاس.ׄ   اىؾعش اىغٞاعٜׄ  

 قالت بكارة الهاللٌة: -21

 ٍاىنــــــــــــاً  ىيخالفــــــــــــت ْٕــــــــــــذ ابــــــــــــِ أحــــــــــــشٙ  -

  
ـــــــــــــــــــــــاث  ـــــــــــــــــــــــا راك ٕٖٞ ـــــــــــــــــــــــذ أساد ٍٗ  بعٞ

 
  :استنتج من البٌت  الغرض الشعري الذي ٌمثله

 اىَذحׄ   اىشراء.ׄ   االعخزاس.ׄ   اىؾعش اىغٞاعٜׄ  

 زرٌح:قال قٌس بن  -22

 ىُبْــــــــــــــٚ ُدــــــــــــــب   ٝــــــــــــــا َعــــــــــــــز بخَْٜ ىَقَــــــــــــــذ  -

  
ـــــــــــــــــــا فَقَـــــــــــــــــــع  ٍّ ـــــــــــــــــــ٘ث   إِ ََ  َدٞـــــــــــــــــــاةِ  أَٗ بِ

 
-    ُ ــــــــــــــــئِ ــــــــــــــــ٘ثَ  فَ ََ حُ  اى َٗ ــــــــــــــــِ أَس ــــــــــــــــاة   ٍِ  َدٞ

  
  ًُ اىَؾــــــــــــــــخاثِ  اىخَباُعــــــــــــــــذِ  َعيــــــــــــــــٚ َّــــــــــــــــذٗ َٗ 

 
  :استنتج من البٌتٌن  الغرض الشعري الذي تمثله

 اىيٖ٘ ٗٗصف ٍجاىظ اىخَشׄ          اىغضه اىعفٞف.ׄ          اىفخش.ׄ             اىغضه.اىصشٝخׄ  

 وضاح الٌمن: قال -23

ــــــــــــــــــلَ   - اىَ ــــــــــــــــــاحُ  ٍَ ض  َٗ  ٌَ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــَضهِ  َدائ  اىَغ

  
ـــــــــــــــــجَ   ـــــــــــــــــٚ أَىَغ ـــــــــــــــــاُس َ  حَخَؾ ـــــــــــــــــوِ  حَقَ  األََج

 
ــــــــــــِزٛ َصــــــــــــو    - ــــــــــــشػِ  ىِ ــــــــــــز اىَع اح ِخ اً  َٗ ٍَ ــــــــــــَذ  قَ

  
ــــــــــــــــــلَ   ًَ  حُْجٞ ــــــــــــــــــ٘ ــــــــــــــــــاسِ  َٝ ــــــــــــــــــوِ  اىِعزَ ىَ  ٗاىض 

 
  :استنتج من البٌتٌن  الغرض الشعري الذي تمثله

 اىضٕذׄ              اىغضه اىعفٞف.ׄ                     اىفخش.ׄ   اىشراءׄ  

 :قال أبو جلدة الٌشكري -24

ـــــــــجُ  فَـــــــــا  - ـــــــــو ٗاؽـــــــــش ُ  أعـــــــــقٞت صى ـــــــــا ٍز ٍ 

  

 اىفجـــــــــشِ  ٗضـــــــــخُ  بـــــــــذا دخـــــــــٚ اخـــــــــٜ عـــــــــقٞجُ  

 

 :استنتج من البٌت  الغرض الشعري الذي ٌمثله -

 ٗٗصف ٍجاىظ اىخَشاىيٖ٘ ׄ   اىغضه اىعفٞف.ׄ        اىفخش.ׄ   اىَذحׄ  

 قال علً بن الحسٌن: -25

-    ُ إِ ــــــــــــــَشأً  َٗ ٍْ ــــــــــــــعٚ ا ّْٞآُ  َْٝغ ــــــــــــــُذ ــــــــــــــ ذاً  ىِ ِٕ  ج ا

  
َٕوُ   ـــــــــــْز ُٝ َٗ  ِْ ـــــــــــَشآُ  َعـــــــــــ  َخاِعـــــــــــشُ  َؽـــــــــــل   ال أُْخ

 
 :استنتج من البٌت  الغرض الشعري الذي ٌمثله

 اىضٕذׄ   اىغضه اىعفٞف.ׄ   اىفخش.ׄ   اىَذحׄ  

 ( https://dardery.site/archives/4530ىيخذسٝب اإلىنخشّٜٗ ٗاىخأمذ ٍِ اىذو اضغظ اىشابظ    ) 
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