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 أوالً : مالمح الحیاة في العصر العباسي
 : كیف قامت الدولة العباسیة ؟ ومتى كان ذلك ؟ 1س

 جـ : قامت الدولة العباسیة بعد نجاح ثورة أبي مسلم الخراساني ضد األمویین .
 الخالفة العباسیة .م) عندما أعلن قیام  750-ھـ 132وذلك عام ( -

: أدى نقل حاضرة الخالفة من الشام للعراق إلى تأثر الدولة الجدیدة بالحضارة الفارسیة وبما كان  2س
 یمیزھا . وضح مظاھر ھذا التأثر  .

 أو في التطوِر االجتماعي تأثر العباسیون بالفرِس ، فما مظاھر ھذا التأثِر ؟ وما آثاره ؟ -
 فة من دمشق إلى بغداد بالعراق ونتیجة ذلك :جـ : انتقلت عاصمة الخال

تأثر العباسیون بالحضارة الفارسیة وبذخھا ؛ فظھر بناء القصور الفخمة ، والتأنق في  - 1
أنواع الطعام والشراب والمالبس واألثاث والحدائق والبرك ، وغیر ذلك من األمور التي قلد 

 فیھا العرب الفرس.
على المجتمع العربي مثل : الزرادشتیة والمانویة والمزدكیة انتشرت دعوات دینیة غریبة  - 2

 ، كما ظھرت الزندقة التي تعرف بالتحلل الدیني والخلقي .
وھذا ال یعني أّن المجتمع العربي أو العباسي كان منحالً ، بل اقتصر على طبقات وفئات  - 3

لمضادة لتلك الحركات محدودة من المجتمع العربي ، وظھرت في المقابل الحركات الدینیة ا
الفاسدة مثل الزھد ، فكما كانت الخمارات تمتلئ بالبعض ، كانت ھناك المساجد في بغداد 

 وغیرھا تعمر بالعباد والنساك والوعاظ والمصلین .
 : ظھرت دعوة مضادة ألثر تأثر العباسیین بحضارة الفرس ، ما مظاھر ھذه الدعوة ؟ 3س

ھَّاد والوعَّاظ ، جـ  : ظھرت دعوة مضادة لذلك ھي  دعوة الزھد ؛ فامتألت مساجد بغداد بالزُّ
 ونشطت الدعوة إلى التقشُّف وتْرك المتع والشھوات الدنیویة.

 : كیف أصبحت المساجد في العصر العباسي األول ؟ 4س
 جـ : أصبحت المساجد في بغداد وغیرھا تعمر بالعباد والنساك والوعاظ والمصلین .

 ھو عصر ازدھار الثقافة والنھضة العلمیة . وضح مظاھر ھذا االزدھار .: العصر العباسي  5س
 :مظاھر ازدھار الثقافة والنھضة العلمیة جـ : 

امتزاج الثقافة العربیة بثقافات األمم السابقة ، فقد ھضم العرب تلك الثقافات وقاموا  - 1
 بترجمتھا واإلضافة إلیھا .



 عربیة ، واإلضافة إلیھا .ترجمة كتب العلوم المختلفة إلى ال - 2
ظھور علم الكالم للرد على أصحاب الملل والنحل األخرى والمالحدة والزنادقة ، وتزعم  - 3

 المعتزلة الرد على ھؤالء . [لماذا ظھر علم الكالم ؟]
ظھور  -ازدھار الثقافة الدینیة متمثلة في : (تفسیر القرآن وإعرابھ وبیان أوجھ إعجازه  - 4

اھتم العلماء بعلم الحدیث ورواتھ وظھرت كتب الصحاح " البخارى ومسلم  -الفقھیة المذاھب 
 ") . [ما مظاھر ازدھار الثقافة الدینیة ؟]

ازدھار العلوم اللغویة بظھور مذھب الكوفیین والبصریین في الدراسات النحویة واللغویة  - 5
. 

 لنوادر واألخبار .االھتمام بالتألیف البالغي والنقدي وروایة الشعر وا - 6
 تعددت اتجاھات الشعراء وأغراضھم وتطورت األغراض القدیمة. - 7
 تجددت أسالیب النثر ، وتنوعت فنونھ (الخطابة ، الكتابة ، التألیف) . - 8

الصور  -الخیال  -المعاني  -(األلفاظ : اذكر مظاھر تطور األدب في العصر العباسي من حیث :  1س
 . الموضوعات) -

 : مظاھر تطور األدب في العصر العباسي من حیث: جـ 
 : مالت إلى السھولة . األلفاظ- 1    
 : اتجھت إلى العمق والتفنن . المعاني- 2    
بعد أن كان بسیطاً واضحاً أصبح صورة معقدة مسایرة للحیاة الجدیدة التي شابھا  : الخیال- 3    

 التعقید الناتج عن تمازج الحضارات .
وا العاطفة جانباً . الصور- 4      : مال الشعراء إلى التفنن في الصور وغلبوا جانب الصنعة ونحَّ
 : التطرق إلى موضوعات وأغراض جدیدة أمالھا العصر علیھم  الموضوعات- 5    
 : كان للبیئة الجدیدة أثرھا في خیال الشعراء . وضح ذلك بمثال من العصر العباسي مقارناً بمثال من العصر 2س

 الجاھلي .
جـ : (المثال) االعتذار : فالشاعر الجاھلي (النابغة) تأثر بالبیئة في العصر الجاھلي التي یكثر 
فیھا (حیوان الجمل) وما یصیبھ من مرض یعالج منھ (بالقار) ، ویعزل عن بقیة الجمال ، 

 فشبھ نفسھ بھذا الجمل عندما اعتذر للنعمان بعد غضبھ علیھ فقال 
ي بالوعیِد كأنني ***  إلى الناِس مطليٌّ بھ القاُر أجرُب  فال تتركنَّ     



أما (أبو نواس) الشاعر الذي عاش في العصر العباسي الذي تطورت الحیاة فیھ تطوراً  -
ً فیقول معتذراً بلغة شعبیة یفھمھا أوساط الناس وفي عذوبة موسیقیة للخلیفة (  واضحا

 ھارون الرشید) . 
یُر من الرَدى *** وأعوذُ من سطواِت باِسَك بَك أستج 

 : شاع أسلوب جدید في الشعر في العصر العباسي . فما سماتھ ؟ 3س 
 : سمات ذلك األسلوبجـ :  

 التزاوج بین األفكار والمعاني .  - 1    
 شیوع ترف الحیاة ، فرقت اللغة .  - 2    
استحداث موضوعات جدیدة مثل : (وصف الدور والقصور والحدائق ومجالس اللھو)  - 3    

. 
 تطور الموضوعات التقلیدیة كالغزل والمدح والفخر والھجاء . - 4    
 : تطورت األغراض الشعریة في العصر العباسي . وضح . 4س

 : األغراض الشعریة التي تطورت في العصر العباسيجـ : 
وصف الدور والقصور والحدائق ( أغراض جدیدة فرضتھا ظروف العصر مثل :ظھرت - 1

 ومجالس اللھو والبرك والنوافیر ووصف الطبیعة الغنَّاء)
تطورت موضوعات قدیمة مثل : (المدح والھجاء والرثاء)   - 2

 : ما المقصود بالرسائل الوصفیة ؟ 5س
ب عن أنفسھم وما یعتمل فیھا من أحاسیس جـ : نوع من النثر الفني الذي یعبر فیھ الكتا

 ومشاعر وتجارب عاشوھا ومواقف عاصروھا ، فھي تعبیر عن ذات كاتبھا وبراعتھ .
 : ما خصائص أسلوب الرسائل الوصفیة ؟ 6س

 : خصائص أسلوب الرسائل الوصفیةجـ : 
 تتداخل مع الشعر .  -2       التأثر بالقرآن الكریم . -1    
 االعتماد على األسلوب الخبري . -4      استخدام المحسنات البدیعیة . -3    
 : اذكر سمات النثر في العصر العباسي . 7س

:  سمات النثر في العصر العباسيجـ : 
        كثرة المحسنات . -3     وضوح الفكر. -2 سھولة األلفاظ . -1    

وضوح المعاني .        -6        قصر الجمل والفقرات .           -      كثرة األسالیب الخبریة. -4
 التأثر بالقرآن الكریم. -7



 تحدث عن الحركة العلمیة واألدبیة في العصر العباسي ؟ : 1س
في العصر العباسي خصائص میزتھ عن أدب العصور  -شعره ونثره  -صار لألدب  : 2س

 السابقة . اعقد موازنة تبین ذلك .
 استلزمت طبیعة العصر العباسي شیوع أسلوب جدید في الشعر . فما سماتھ ؟ : 3س
 بَم تفسر ظھور علم الكالم في العصر العباسي ؟ : 4س
 ألول مرة في العصر العباسي ؟ ما األغراض الجدیدة التي ظھرت : 5س
 اذكر األغراض القدیمة التي تطورت في العصر العباسي . : 6س
 ) أمام العبارة الخاطئة : ) أمام العبارة الصحیحة وعالمة (: ضع عالمة ( 7س

 ھـ132قامت الدولة العباسیة سنة  - 1
 الجاھلیینقامت الدولة العباسیة بعد نجاح ثورة أبى مسلم الخراساني ضد  - 2
 قام العباسیون بنقل مقر الخالفة من دمشق إلى بغداد بالعراق - 3
 تأثر العرب في كثیر من أمور حیاتھم بالحضارة الفارسیة من ترف وبذخ - 4
انتشرت حركات دینیة غریبة على المجتمع العربي مثل : (الزندقة التي كانت تحمل  - 5

 الكراھیة للعرب)
 كلھ منحالً  كان المجتمع العباسي - 6
 ظھرت في المقابل الحركات الدینیة لتلك الحركات الفاسدة مثل : (الزھد) - 7
كانت الخمارات تمتلئ بالبعض كانت ھناك مساجد بغداد وغیرھا تعمر بالعباد والنساك  - 8

 والوعاظ والمصلین
 ةتأثر العرب بالثقافات األجنبیة والقیام بالتوسع في الترجمة للعلوم المختلف - 9

ظھر ما یسمى بـ (علم الكالم) نظرا للحب بین المسلمین وأصحاب تلك الملل والنحل  - 10
 األخرى

 تزعم الخوارج الرد على المالحدة - 11
 اھتم العلماء بتفسیر القرآن الكریم وإعرابھ وأوجھ إعجازه - 12
 ظھرت المذاھب الفقھیة في العصر األموي - 13
 ورواتھ وظھرت كتب الصحاح اھتم العلماء بعلم الحدیث - 14
 ظھر في البصرة والكوفة مذھبان لغویان یھتمان بالتأصیل للدراسات النحویة واللغویة - 15
 حظي الشعر والنثر باالھتمام في العصر العباسي - 16



 األلفاظ في العصر العباسي مالت إلى السھولة -17
 المعاني في العصر العباسي اتجھت إلى التعقید - 18
ً فأصبح صورة معقدة مسایرة للحیاة  - 19 ً واضحا الخیال في العصر العباسي كان بسیطا

 الجدیدة التي شابھا التعقید الناتج عن تمازج الحضارات
الصور والمعاني في العصر العباسي مال الشعراء إلى التفنن في الصور والمعاني  - 20

 ً  وغلبة جانب الصنعة ونحوا (أبعدوا) العاطفة جانبا
 تطرق األدباء في العصر العباسي إلى موضوعات جدیدة أمالھا علیھم العصر - 21
لقد شاع أسلوب جدید في الشعر في العصر العباسي اعتمد على التزاوج بین الفكر  - 22

 والمعاني
 األغراض الجدیدة في العصر العباسي وصف الدور والقصور والغزل واالعتذار -23

@
 والحیاة األدبیة خالل فترة حكم الممالیك والعثمانیین ؟:  ما الذي أصیب بھ الشعر  1س

 جـ : أصیب الشعر بالضعف والركاكة والتراجع الشدید .
 : لماذا تراجعت اللغة العربیة في تلك الفترة ؟   2س

ج��ـ : ألن اللغ��ة التركی��ة لغ��ة الحك��ام الج��دد ب��دأت تن��ازع العربی��ة مكانتھ��ا ، وتص��بح ھ��ي لغ��ة 
 االستخدام األولى .

 : ما موقف محمود سامي البارودي من القدیم ؟  وما الدور الذي قام بھ إلحیاء الشعر العربي ؟ 3س
جـ : أیقن محمود سامي الب�ارودي أن�ھ ال مف�ر م�ن الوق�وف ف�ي وج�ھ ھ�ذا الض�عف بث�ورة فنی�ة 

 تحقق العودة بالشعر إلى سابق عھده إبان عصور القوة فبدأ بنفسھ والتزم في شعره بـ: 
جزال�ة  -ش�رف المع�اني  -ص�فاء الخی�ال  -متان�ة األس�لوب  -قوة األلف�اظ  -رصانة العبارة  - 1

 التراكیب . 
اتج��ھ الب��ارودي إل��ى مج��اراة فح��ول الش��عراء ف��ي العص��ور العربی��ة الزاھی��ة من��ذ العص��ر  - 2

الج��اھلي فاإلس��المي ف��األموي فالعباس��ي ، ول��م یكت��ِف ب��ذلك ب��ل ع��ارض بعض��ھم ف��ي قص��ائد 
 مشھورة.

وكان ال بد لھذه المدرسة الش�عریة الت�ي بعث�ت الش�عر العرب�ي م�ن مرق�ده أن یك�ون لھ�ا تالمی�ذ  ":  4س
 . من ھؤالء التالمیذ ؟ وما الذي جمعھم ؟ "یتسلمون الرایة بعد البارودي 



عائش��ة  -أحم��د مح��رم  -إس��ماعیل ص��بري -ح��افظ إب��راھیم  -:  أحم��د ش��وقي  التالمی��ذ ھ��مج��ـ : 
الرصافي  -عبد المحسن الكاظمي  -عبد المطلب من مصر ، ورضا الشبیبي محمد  -التیموریة 

 الزھاوي من العراق ، وشكیب أرسالن من سوریا . -
:  والذي جمعھم -
إیمانھم بالتغییر والتطویر .  -1
 حب اللغة العربیة والحرص على بقائھا قویة رائدة ال تنازعھا في وطنھا لغة أخرى . -2
 نا األدبي المجید .خوفھم على تراث -3

 :  من زعیم الذین تسلموا الرایة بعد البارودي ؟ وبماذا سمیت مدرستھم ؟ 5س
 وسمیت مدرستھم بالمدرسة الكالسیكیة الجدیدة . -: أحمد شوقي .       الزعیمجـ : 

ه ف�ي : لقد تھیأ لشوقي من الظروف ما لم یتھیأ لغیره من تالمذة البارودي .. ناقش ذل�ك مبین�اً دور 6س
 تطویر المدرسة الكالسیكیة الجدیدة .

جـ : أتیح لشوقي أن یُبعث إلي فرنسا ویدرس ھناك ، فتأثر بالشعر الفرنسي ، فجدد في الشكل 
والمض��مون ، فع��دل ع��ن الم��دیح إل��ى الت��اریخ ف��ي قص��یدتھ المش��ھورة كب��ار الح��وادث ف��ي وادي 

 النیل ، واتجھ إلى وصف المخترعات الحدیثة .
 على أن ھؤالء الشعراء لم یتخلوا كلیة عن الشكل القدیم للقصیدة  .: دلل  7س

جـ : بالفعل لم یتخلوا كلیة عن الشكل القدیم للقصیدة فشوقي وغیره یب�دءون قص�ائدھم ب�الغزل 
جری�����اً عل�����ى ع�����ادة الش�����عراء الق�����دامى ، كم�����ا نج�����د ف�����ي ق�����ول ح�����افظ یم�����دح الب�����ارودي : 

َدا ***  فما أَثِمْت عیني وال لحُظھُ اْعتََدىتعمدَت قتلى في الھو  ى وتعمَّ
وھذا حافظ إبراھیم یتخلى عن المقدمات التقلیدیة التي حرص علیھا القدماء ومن تابعھم ویب�دأ 

قصیدتھ " مصر تتحدث عن نفسھا " بقولھ :
 وقف الخلق ینظرون جـمیعاً *** كیف أبني قواِعَد المجِد وحدي

 تدریبات :
 : بَم تمیز شعر البارودي ؟ 1س
 : اذكر تالمیذ البارودي في مصر وخارج مصر . 2س
 : بَم تأثر شوقي في شعره ؟ 3س
 : ما مظاھر التطویر عند شوقي ورفاقھ ؟ 4س
 : ما مظاھر التقلید والمحاكاة عند تالمیذ البارودي ؟ 5س



@
: متى اتجھ الشعراء إلى الواقع وتخلوا عن الرومانسیة ؟  1س

 جـ : بعد قیام الحرب العالمیة الثانیة .
 : ما أسباب اتجاه الشعراء إلى الواقع ؟ 2س

) إل��ى الواق��ع ؛ 1945 -1939ج��ـ : اتج��ھ الش��عراء بع��د الح��رب العالمی��ة الثانی��ة (
یدة ال��ذي ك��ان س��ائداً عن��د ألنھ��م أرادوا أن یتخلص��وا إل��ى ح��د كبی��ر م��ن نظ��ام القص��

المھاجر) فبحثوا ع�ن إط�ار جدی�د للقص�یدة یت�واءم م�ع  -أبوللو  -مدارس (الدیوان 
الواقع الجدید ، ولكي یحدث ذل�ك الت�واؤم ك�ان عل�یھم أن یتح�رروا م�ن القی�ود الت�ي 

 فرضت على الشعر منذ القدم أو حتى التي فرضھا من سبقھم .
دیدة لیتحرروا من القیود التي فرضت على الشعر منذ : ماذا فعل شعراء المدرسة الج 3س

 القدم ؟
:  اتجھوا إلى التحرر منجـ : 

نظ���ام الش���طرین ف���ي البی���ت الواح���د .       -2وح���دة ال���وزن والقافی���ة .        -1       
 عدد التفعیالت المتساویة في كل بیت . -3

ادة في ذلك ؟ : أین ظھرت مالمح ھذا التحول والتطور ؟ ولمن تنسب الری 4س
 جـ : بدأت مالمح ھذا التطور تظھر في  مصر  وسوریا والعراق وتونس .

وتنسب الریادة ف�ي ذل�ك للش�اعرة العراقی�ة ن�ازك المالئك�ة الت�ي كتب�ت ف�ي مقدم�ة  -
دیوانھا (شظایا ورماد) عن ھذا اللون من الشعر وأصبحت رائدة ھذا اللون الجدی�د 

 لتي تقول فیھا :، ثم أكدت ذلك بقصیدة الكولیرا ا
 سَكن اللیلُ            

 أصِغ إلى َوْقع َصَدى األنَّاتْ     
 في ُعْمق الظلمِة , تحَت الصمِت, على األمواتْ      

 َصرَخاٌت تعلو, تضطربُ     
 حزٌن یتدفُق, یلتھبُ      
 یتعثَّر فیھ َصدى اآلھاتْ    

 في كل فؤاٍد غلیانُ      
 في الكوخِ الساكِن أحزانُ              

 في كل مكاٍن روٌح تصرُخ في الُظلُماتْ         
 في كّلِ مكاٍن یبكي صوتْ   



 ھذا ما قد َمّزقَھُ الموت   
 ما المسمیات التي أطلقت على ھذا الشعر الجدید ؟:  5س

 -الجدی�د  -المنطل�ق  -الح�ر  -جـ : تعددت تسمیات ھذا الش�عر ب�ین الش�عر المرس�ل 
 التفعیلة حتى اكتمل الجیل األول للمدرسة الجدیدة . -المغصن  -الحدیث 

 :  اذكر أھم شعراء الجیل األول . 6س
: بدر شاكر السیاب وعبد الوھاب البی�اتي ف�ي الع�راق ،  أھم شعراء الجیل األول جـ :

عبد الرحمن الشرقاوي وصالح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي في مص�ر ، 
وخلی��ل ح��اوي وعل��ي أحم��د س��عید (أدون��یس) ف��ي لبن��ان ، ون��زار قب��اني ف��ي س��وریا ، 
 وف��دوى طوق��ان وكم��ال ناص��ر وَمع��ین بَسیس��و ف��ي فلس��طین .. وأمث��الھم ف��ي ال��وطن

 العربي كثیر .
 : ما داللة كثرة شعراء الجیل األول وانتشارھم في أنحاء الوطن العربي ؟ 7س

 جـ : ھذا یدل على أن ھذا االتجاه انتصر لھ عدد كبیر من الشعراء .
 : اذكر أھم شعراء الجیل الثاني .  8س

: محمد إبراھیم أب�و س�نة ومحم�د عفیف�ي مط�ر وأم�ل  أھم شعراء الجیل الثانيجـ : 
ُدنق��ل ومل��ك عب��دالعزیز وف��اروق شوش��ة وعب��ده ب��دوي ف��ي مص��ر ، وس��میح القاس��م 
ومحمود درویش في فلسطین ، وغیرھم كثی�ر ف�ي ال�وطن العرب�ي مث�ل عب�د العزی�ز 

 المقالح في الیمن وخلیفة الوشیان في الكویت وغازي القُصیبي في السعودیة .
 ا داللة كثرة شعراء الجیل الثاني وانتشارھم في أنحاء الوطن العربي ؟: م 9س

 جـ : یدل على استقرار تلك المدرسة الشعریة الجدیدة .
 : ما السمات الفنیة لشعر المدرسة الجدیدة من حیث المضمون والموضوع  ؟ 10س

 : السمات الفنیة لشعر المدرسة الجدیدة من حیث المضمون والموضوع جـ :
االتج���اه إل���ي الحی���اة العام���ة ، یص���ورون ھم���وم الن���اس ومش���كالتھم وآم���الھم  -1

 وتطلعاتھم .
 الشعر عندھم إحساس بالواقع وتعبیر عنھ . -2
جمع��ت التجرب��ة الش��عریة عن��دھم إل��ى جان��ب العاطف��ة والخی��ال أم��وراً ، مث��ل :  -3

 موقف اإلنسان من الكون ومن التاریخ وقضایا الوطن والتراث .
 لسمات الفنیة لشعر المدرسة الجدیدة من حیث البناء الشعري ؟: ما ا 11س

 : السمات الفنیة لشعر المدرسة الجدیدة من حیث البناء الشعريجـ : 
استخدام اللغ�ة الحی�ة الت�ي یس�معونھا ف�ي ك�الم الن�اس ویتض�ح ذل�ك ف�ي اختی�ار  -1

 عناوین للدواوین من ھذه اللغة .
 رة .االھتمام بالصورة والرمز واألسطو -2
 -الص���ور  -العاطف���ة  -المع���اني  -القص���یدة وح���دة موض���وعیة تض���م (الفك���ر  -3

 الموسیقى) في بناء تام .



تعتمد الموسیقى في الشعر الجدید على وحدة موس�یقیة تتك�رر دون ارتب�اط بك�م  -4
محدد لعددھا في كل بیت وھى التفعیلة . وتتنوع القافیة فق�د یس�تخدم الش�اعر أكث�ر 

 صیدة الواحدة .من قافیة في الق

 : كیف نشأت المدرسة الجدیدة ؟ 1س
 : اذكر رائد المدرسة الجدیدة . 2س
 : ما األسماء التي أطلقت على المدرسة الجدیدة ؟ 3س
 : اذكر أجیال المدرسة الجدیدة . 4س
: وض���ح الخص���ائص الت���ي تمی���ز بھ���ا ش���عراء المدرس���ة الجدی���دة م���ن حی���ث  5س

 المضمون والموضوع .




