أسئلة تاريخ األدب العريب /العصر اجلاهلي إىل هناية األموي (ماجستري)
 .1حت ّدث باختصار عن األحوال االجتماعية للعرب قبل اإلسالم ،مبا يف ذلك األديان.
وضح مع ذكر الشواهد.
 .2ماذا نقصد بلهجة قريش؟ ّ

 .3ش ّكك طه حسني باألدب اجلاهلي ُبرّمته .إذا كنت تتفق معه أو ال تتفق فاذكر رأيك مدعوماً باألدلة.

َ .4من هم الصعاليك؟ حت ّدث باختصار عن الظروف االجتماعية اليت ّأدت إىل ظهورهم يف اجملتمع اجلاهلي مرّكزا
على مميّزات شعرهم.

 .5كان للعرب نثر قبل اإلسالم ،ولكن مل يصل إلينا أغلبه ،ملاذا ،وما هي صوره؟ اذكر قيمته الفنية والتارخيية
مقارنا بينه وبني نثر صدر اإلسالم.
أهم مصادر الشعر اجلاهلي.
 .6حت ّدث عن ّ

أهم اخلصائص املعنوية واللفظية للشعر اجلاهلي.
 .7حت ّدث عن ّ
 .8حت ّدث عن مضامني شعر زهري واألعشى.

 .9قارن بني مدح زهري ومدح النابغة الذبياين.
وضحها مبيّناً تسلسلها.
 .10ما هي املوضوعات اليت تناوهلا الشعراء يف املعلقات السبع؟ ّ

وضح ذلك مبيّناً سبب إطالق لقب "أمري الشعراء" عليه.
 .11ما الذي مييّز شعر امرئ القيس عن غريه؟ ّ
ف الشعر يف صدر اإلسالم؟ اذكر رأيك بالتفصيل مشفوعاً باألدلة.
 .12هل َ
ض ُع َ

 .13هل صحيح أ ّن لبيد مل يكن له شعر بعد اإلسالم إالّ قليالً؟ اذكر رأيك مع أدلة ذلك.
 .14قارن بني املدح يف اجلاهلية واملدح يف صدر األسالم من ناحية املضمون.
 .15اذكر مميّزات السور املكية والسور املدنية.

 .16حت ّدث عن تأثري القرآن واإلسالم يف اللغة العربية.

 .17حت ّدث عن تأثري اإلسالم يف موضوعات ومضامني الشعر واألدب.

 .18من هم الشعراء املخضرمون؟ حت ّدث عن أمهّهم ذاكراً أثر اإلسالم على أشعارهم.
حسان بن ثابت يف اجلاهلية واإلسالم.
 .19حت ّدث عن مدح ّ
 .20اذكر أنواع النثر يف العصر األموي واشرحها باختصار.
 .21قارن بني شعر صدر اإلسالم وشعر العصر األموي.

 .22يُعترب كتاب هنج البالغة أفضل مثال للنثر يف صدر اإلسالم ،وإن ش ّكك فيه شوقي ضيف وغريه .حت ّدث عن
أهم أشكاله مستنرياً بنهج البالغة يف ذلك.
مميزات النثر يف صدر اإلسالم ذاكراً ّ
 .23حت ّدث عن األوضاع السياسية واالجتماعية يف العصر األموي باختصار.
أهم مراكز الشعر يف العصر األموي.
 .24حت ّدث عن ّ

 .25اذكر باختصار املؤثرات العامة يف شعر وشعراء العصر األموي.

عرف النقائض وحت ّدث عن خصائصها.
ّ .26

أهم شعرائها.
 .27اذكر األحزاب السياسية يف العصر األموي وحت ّدث عن ّ

 .28لشعراء األحزاب السياسية يف العصر األموي امتدادات ثقافية وعقائدية .حت ّدث عن تلك االمتدادات.

أهم
 .29ظهرت يف العصر األموي أغراض شعرية جديدة مل تكن من قبل .حت ّدث عن تلك األغراض باختصار ذاكراً ّ
شعرائها.
 .30أحيا األمويون العصبية القبلية .حت ّدث عن آثارها السلبية على اجملتمع والسياسة واالقتصاد بشكل عام وعلى
األدب بشكل خاص.
حسي .قارن بينهما.
 .31غزل امرئ القيس وغزل عمر بن أيب ربيعة كالمها ّ
 .32قارن بني غزل اجلاهلية العفيف وغزل العصر األموي العفيف.

احلسي.
 .33حت ّدث عن املعاين اليت تناوهلا الشعراء يف الغزل العفيف والغزل ّ

أهم اخلطباء
 .34ازدهرت اخلطابة يف العصر األموي وكثر خطباؤها .حت ّدث عن العومل اليت ّأدت إىل ازدهارها ذاكراً ّ
مع أنواع اخلطب.

 .35حت ّدث عن الكتابة وعوامل ظهورها مع بيان أشكاهلا يف العصر األموي.

 .36حت ّدث عن كتّاب اخللفاء يف العصر األموي.
 .37يُعترب عبد احلميد الكاتب رائد الكتابة الرمسية واألدبية وقدوة غريه من الكتّاب .من هو عبد احلميد وما هو
أسلوبه يف الكتابة؟

مع متنيايت للجميع بالتوفيق والنجاح
د .شاكر العامري

