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 :بم اتسم  العصر العباسي من جهة األدب والعلم ؟  2س

        - ٗاٌؼصش اٌؼثاعٟ رٌه اٌؼصش  اٌزٞ اصد٘ش ف١ٗ  األدب  شؼشاً ٚٔثشاً ، ٚاصد٘ش أ٠عاً وً ػٍُ ػشف 

 اٌؼشب اصد٘اساً وث١شاً .           

 : ما الغرض األدبي الذي ازدهر وانتشر بقوة في ذلك العصر ؟ 0س 

        - . أِا اٌغشض األدتٟ اٌزٞ اصد٘ش ٚأرشش تىثشج ِفشغح فىاْ اٌغضي اٌزٞ ذغٕٝ تٗ وث١ش ِٓ اٌشؼشاء 

 : ما أنواع الغزل ؟ 3س

       - . اٌغضي اٌصش٠خ ٚاٌغضي اٌؼف١ف 

 :ما سبب ازدهار الغزل بنوعيه في العصر العباسي ؟ 4س

        1-   صش ػٍٝ األُِ األخشٜ ٔظشا ٌالٔفراح اٌثمافٟ اٌزٞ شٙذٖ رٌه اٌؼ 

 واْ اٌشؼش ٚع١ٍح اٌشؼشاء ٌٍرؼث١ش ػٓ ِشاػشُ٘ ذجاٖ اٌّشأج  .  -0            

 :     لماذا  ال يعد الغزل بنوعيه من األغراض الحديثة في العصر العباسي؟5س

        -  ألٔٗ ِعٝ ٠جشٞ فٟ ٔفظ اٌر١اس٠ٓ اٌٍز٠ٓ أذفغ ف١ّٙا ِٕز ػصش تٕٟ ا١ِح 

 شيوع الغزل الصريح وانتشاره لدى شعراء العصر العباسي ؟ : ما سبب 6س

        -  عثة ش١ٛع اٌغضي اٌصش٠خ ٚأرشاسٖ ٌذٜ شؼشاء اٌؼصش اٌؼثاعٟ ؛ 

 الخرالغ اٌؼشب تاألُِ األخشٜ  .  -1            

 ِا شاع ػٕذُ٘ ِٓ صٛس اٌرذًٍ اٌخٍمٟ . -0            

 من شعراء ذلك العصر ؟:    اذكر أهم أعالم الغزل الصريح 7س

       -   تشع فٟ ٘زا اٌٍْٛ أتٛ ٔٛاط ، ِٚط١غ تٓ إ٠اط 

 بم اتسم الغزل عندهما ؟    :8س

       -  . ٚواْ غضٌّٙا ِذشواً ٌٍغشائض، ال ذؼفف ف١ٗ ٚ ال د١اء ف١ٗ ؛ ألٔٗ ٠رذذز ػٓ ِفاذٓ اٌّشأج اٌذغ١ح 

 تحدث عن الغزل العفيف .     :9س

- ٠رغٕٝ تّذثٛترٗ فٟ شؼش ػزب ال ٠خذػ اٌذ١اء ؛ ألٔٗ ٠رذذز ػٓ اٌذة ٚدشاسذٗ ٌٚٛػرٗ .اٌشاػش اٌؼف١ف وا ْ 

 هل استطاع الغزل العفيف أن ينافس الغزل الصريح في العصر العباسي ؟    :22س

     -  ِٗ٠ٕجخ ٘زا اٌغضي أْ ٠ٕافظ اٌغضي اٌصش٠خ أٚ ٠مف أِا ٌُٚ 

 ماذا كان مصير الغزل العفيف ؟      :22س

               . ٌزٌه ظؼف ٘زا اٌر١اس فٟ اٌؼصش اٌؼثاعٟ ٚتم١د ِٕٗ تم١ح ػٕذ اٌؼثاط تٓ األدٕف 

 :     من أهم شعراء الغزل العفيف في العصر العباسي؟20س

 أتٛ فشاط اٌذّذأٟ. -أتٛ ذّاَ  -اٌؼثاط اتٓ األدٕف 

 

 

 

 

 

 

 



 

   0202الترم الثاني الثانوي الثانيالصف                                                        األدب العربي يفقراءة   تايلوس

     تمنٌاتى لكم بالتفوق  / أحمد دردٌري  األستاذ      01156008819 - 01157335050  
 

2 

 الواجب المنزلً:

 ( أمام العبارة الخطأ:X)( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة√ضع عالمة ) - 2س 

 ( )     ٠ؼذ اٌغضي تٕٛػ١ٗ ِٓ األغشاض اٌذذ٠ثح فٟ اٌؼصش اٌؼثاعٟ. -1

 ( )  اٌغشض األدتٟ اٌزٞ اصد٘ش ٚأرشش تىثشج ِفشغح فٟ اٌؼصش اٌؼثاعٟ ٘ٛ  اٌٙجاء.  -0

 ( )       اصد٘ش األدب فٟ اٌؼصش اٌؼثاعٟ  شؼشاً ٚٔثشاً.  -7

 ( رشاسٖ ٌذٜ شؼشاء اٌؼصش اٌؼثاعٟ ِا شاع ِٓ صٛس اٌرذًٍ اٌخٍمٟ .)عثة ش١ٛع اٌغضي اٌؼف١ف ٚأ -4

 ( )    اٌشاػش اٌؼف١ف واْ ٠رغٕٝ تّذثٛترٗ فٟ شؼش ػزب ال ٠خذػ اٌذ١اء.  -8

 ( )     اعرطاع اٌغضي اٌؼف١ف أْ ٠ٕافظ اٌغضي اٌصش٠خ ٚ ٠مف أِاِٗ.  -0

 ( )       ِٓ أُ٘ شؼشاء اٌغضي اٌؼف١ف فٟ اٌؼصش اٌؼثاعٟ أتٛ ٔٛاط. -3

 ( )     .  ِط١غ تٓ إ٠اطفٟ اٌؼصش اٌؼثاعٟ  اٌصش٠خِٓ شؼشاء اٌغضي  -1

 ( )   .٘ٛ رٌه اٌغضي اٌزٞ ٠رٕاٚي اٌّفاذٓ اٌجغذ٠ح ٌٍّشأج تاٌٛصفاٌغضي اٌصش٠خ  -0

 ( )    .ِٓ أعثاب ش١ٛع اٌغضي فٟ اٌؼصش اٌؼثاعٟ االخرالغ تاألُِ األخشٜ -16

 
 :تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة -0س

 ظؼف اٌغضي اٌؼف١ف فٟ اٌؼصش اٌؼثاعٟ ٚ تم١د ِٕٗ تم١ح ػٕذ : * -1

 اٌؼثاط تٓ األدٕف ׄ  

 أتٛ ذّاَ ׄ  

 أتٛ ٔٛاط ׄ  

 اٌّرٕثٟ ׄ  

 عثة اصد٘اس اٌغضي ٚ أرشاسٖ تمٛج فٟ اٌؼصش اٌؼثاعٟ : * -0

 لٛج اٌشؼشاء ׄ  

 أرشاس اٌض٘ذ ׄ  

 ٜاالخرالغ تاألُِ األخش ׄ  

 أصشاف اٌشؼشاء ػٓ تم١ح األغشاض ׄ  

 ّا ٠ٍٟ أعثاب غغ١اْ اٌغضي اٌؼثاعٟ اٌصش٠خ أوثش ِٓ اٌؼف١ف ِا ػذا : *وً ِ -7

 االٔفراح اٌثمافٟ ػٍٝ األُِ األخشٜ ׄ  

 اخرالغ اٌؼشب تاألُِ األخشٜ ׄ  

 أؼذاَ اٌض٘ذ ׄ  

 أرشاس صٛس اٌرذًٍ اٌخٍمٟ ׄ  
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 ٠رغُ اٌغضي اٌؼثاعٟ اٌؼف١ف تـ : * -4

 ؼذ ػٓ اٌرؼففاٌث ׄ  

 ٚصف جغذ اٌّشأج ׄ  

 اٌرؼفف ٚ اٌذ١اء ׄ  

 إثاسج اٌغشائض ׄ  

 : * ِٓ شؼشاء اٌغضي اٌؼف١ف فٟ اٌؼصش اٌؼثاعٟ -8

  أتٛ ذّاَ ׄ  

  أتٛ ٔٛاط ׄ  

   اِشؤ اٌم١ظ ׄ  

   ِط١غ تٓ إ٠اط ׄ  

 : ِا ػذا   وً ِّا ٠ٍٟ ِٓ عّاخ اٌغضي اٌصش٠خ فٟ اٌؼصش اٌؼثاعٟ -0

  ٚصف ِفاذٓ اٌّشأج ׄ  

  ذ١اء٠خذػ اٌ ׄ  

  اٌرؼث١ش ػٓ آالَ اٌٙجش ٚاٌفشاق ׄ  

  ال ذؼفف ف١ٗ. ׄ  

 :قال بشار بن برد : -7
 أصبببببببببببببببببببثذد أغبببببببببببببببببببٛع خٍبببببببببببببببببببك   وٍٙبببببببببببببببببببُ

   ٌبببببببببببببببٛ وٕبببببببببببببببد أػٍبببببببببببببببُ أْ اٌذبببببببببببببببة ٠مرٍٕبببببببببببببببٟ

 ألوثببببببببببش اٌخٍببببببببببك ٌببببببببببٟ فببببببببببٟ اٌذببببببببببة ػصبببببببببب١أا 

 أػبببببببببببببذدخ ٌبببببببببببببٟ لثبببببببببببببً أْ أٌمبببببببببببببان   أوفأبببببببببببببا
 

 الذي تعبر عنه:استنتج من البٌتٌن الغرض الشعري 

  اٌّذح ׄ  

  خشاٌف ׄ  

  اٌغضي اٌؼف١ف ׄ  

 اٌغضي اٌصش٠خ ׄ  

 :قال ابن الرومً: -8

 ٠ببببببببببببببببببببببا خ١ٍٍببببببببببببببببببببببٟ ذ١ّرٕببببببببببببببببببببببٟ ٚد١ببببببببببببببببببببببذ  

   غبببببببببببببببببادج صأٙبببببببببببببببببا ِبببببببببببببببببٓ اٌغصبببببببببببببببببٓ لبببببببببببببببببذ  

 ففبببببببببببببببببببب ادٞ تٙببببببببببببببببببببا ِؼٕببببببببببببببببببببٝ ػ١ّبببببببببببببببببببببذ   

 ٚ ِبببببببببببببببببببٓ اٌظثبببببببببببببببببببٟ ِمٍرببببببببببببببببببباْ ٚ ج١بببببببببببببببببببذ  
 

 الذي تعبر عنه:استنتج من البٌتٌن الغرض الشعري 

  اٌّذح ׄ  

  اٌفخش ׄ  

  اٌغضي اٌؼف١ف ׄ  

 اٌغضي اٌصش٠خ ׄ  
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 قال المتنبً:: -9

 جشتببببببببببببد ِببببببببببببٓ ٔبببببببببببباس اٌٙببببببببببببٜٛ ِببببببببببببا ذٕطفببببببببببببٟ

 ٚ ػببببببببببببببزٌد أ٘ببببببببببببببً اٌؼشببببببببببببببك درببببببببببببببٝ رلرببببببببببببببٗ

 ٚ ػببببببببببببببببببزسذُٙ ٚ ػشفببببببببببببببببببد رٔثببببببببببببببببببٟ إٔٔببببببببببببببببببٟ
 

 ٔبببببببببببببباس اٌغعببببببببببببببٝ ٚ ذىببببببببببببببً ػّببببببببببببببا ذذببببببببببببببشق 

 فؼجثببببببببببببد و١ببببببببببببف ٠ّببببببببببببٛخ ِببببببببببببٓ ال ٠ؼشببببببببببببك

 ػ١بببببببببببببببشذُٙ فٍم١بببببببببببببببد ف١بببببببببببببببٗ ِبببببببببببببببا ٌمبببببببببببببببٛا
 

  الذي تعبر عنه:استنتج من البٌتٌن الغرض الشعري 

  اٌّذح ׄ  

  اٌفخش ׄ  

  اٌغضي اٌؼف١ف ׄ  

 ٌغضي اٌصش٠خا ׄ  

 :قال أبو فراس الحمدانً : -22

 ٚف١ببببببببببببببد ٚ فببببببببببببببٟ تؼببببببببببببببط اٌٛفبببببببببببببباء ِزٌببببببببببببببح

 ذ غببببببببببببببائٍٕٟ ِببببببببببببببٓ أٔببببببببببببببد ٚ ٘ببببببببببببببٟ ػ١ٍّببببببببببببببح  

 فمٍببببببببببد وّببببببببببا شبببببببببباءخ ٚ شبببببببببباء ٌٙببببببببببا اٌٙببببببببببٜٛ
 

 إلٔغببببببببببببأح م فببببببببببببٟ اٌذببببببببببببٟ شبببببببببببب١ّرٙا اٌغببببببببببببذس  

 ٚ ٘بببببببببببً تفربببببببببببٝ ِثٍبببببببببببٟ ػٍبببببببببببٝ داٌبببببببببببٗ ٔىبببببببببببش

 لر١ٍببببببببببببببه ف لاٌببببببببببببببد أ٠ٙببببببببببببببُ   فٙببببببببببببببُ وثببببببببببببببش
 

  اٌّذح ׄ  

  اٌفخش ׄ  

  اٌغضي اٌؼف١ف ׄ  

 ضي اٌصش٠خاٌغ ׄ  

 :قال الشرٌف الرضً: -22

 أٔبببببببببببببببد  إٌؼببببببببببببببب١ُ ٌمٍثبببببببببببببببٟ ٚ اٌؼبببببببببببببببزاب ٌبببببببببببببببٗ

 ًٜ    ٚ ٘اِببببببببد تببببببببه  اٌؼبببببببب١ٓ ٌببببببببُ ذرثببببببببغ عببببببببٛان  ٘ببببببببٛ

 فّبببببببببببببببا أِبببببببببببببببشن فبببببببببببببببٟ لٍثبببببببببببببببٟ ٚ أدبببببببببببببببالن   

ٓ  أْ اٌمٍبببببببببببببة ٠ٙبببببببببببببٛان    ِبببببببببببببٓ أػٍبببببببببببببُ اٌؼببببببببببببب١
 

 الذي تعبر عنه:استنتج من البٌتٌن الغرض الشعري 

  اٌّذح ׄ  

  اٌفخش ׄ  

  اٌغضي اٌؼف١ف ׄ  

 اٌغضي اٌصش٠خ ׄ  

 :قال ابن الفارض: -20

 لبببببببببببببببً ٌٍؼبببببببببببببببزٚي أغٍبببببببببببببببد ٌبببببببببببببببِٟٛ غاِؼبببببببببببببببا

   دع ػٕبببببببببببببببه ذؼ١ٕفببببببببببببببببٟ ٚ رق غؼببببببببببببببببُ اٌٙببببببببببببببببٜٛ

 إْ اٌّببببببببببببببببالَ ػببببببببببببببببٓ اٌٙببببببببببببببببٜٛ ِغببببببببببببببببرٛلفٟ 

 فبببببببببببببببلرا ػشبببببببببببببببمد فثؼبببببببببببببببذ رٌبببببببببببببببه ػٕبببببببببببببببف  
 

 الذي تعبر عنه:استنتج من البٌتٌن الغرض الشعري 

  اٌّذح ׄ  

  اٌفخش ׄ  

  اٌغضي اٌؼف١ف ׄ  

 اٌغضي اٌصش٠خ ׄ  


