
 

1 
 

 1 | صفحة

ما المقصود بالعصر العباسي؟ ولم سمي بهذا 
 االسم؟

هـ( ، وسمي بذلك النتسابهم  656 -هـ 132هي القترة )

 إلى العباس بن عبدالمطلب.

قامت الدولة العباسية على أنقاض : أكمل
 األمويةالدولة 

المؤرخين العصر العباسي إلى يقسم بعض 
 قسمين، اذكرهما وبين سبب ذلك.

هما العصر العباسي األول والعصر العباسي الثاني الذي 

هـ ، والسبب هو أن العنصر التركي حل 218بدأ سنة 

 محل العنصر الفارسي.
 الفرس من البارزين الزعماء على العباسيون عتمد: اأكمل

 بومسلم الخراسانيأ رأسهم وعلى
تحدث بإيجاز عن الحياة السياسية في العصر 

 العباسي.
صارت بغداد العاصمة بدال من دمشق، قلدوا الفرس ، 

 ظهور االنقسامات وخاصة في النصف الثاني
اذكر أربعة من الدويالت التي ظهرت في العصر 

 العباسي.

الحمدانية في الشام، والفاطمية في مصر، 
 في فارسوالبويهية في العراق ، والساسانية 

بمصطلح  هـ 218 لماذا أطلق المؤرخون سنة

 العصر العباسي الثاني ؟
 ضعف العنصر الفارسي وحل محله العنصر التركي

ما أبرز مظاهر الحياة االجتماعية في هذا 
 العصر ؟ وكيف كان المجتمع في طابعه العام؟

بينما طبقة العامة عاشت عاشت حياة ترف  فطبقةالحكماء
انتشار المجون والغناء والشعوبية، ولكن كانت في البؤس، 

 الغالبية مقيمة على تعاليم اإلسالم.
  لماذا انتشراللهو والمجون في هذا العصر؟

 بسبب اختالط العرب بغيرهم وكثرة الجواري والغلمان.
ما هي األلعاب التي مارسها المترفون للترويح عن 

 أنفسهم؟
 الصولجانسباق الخيل والحمام الزاجل ولعبة 

ما األسباب التي أدت إلى قيام بعض العلماء 
 بجمع ألفاظ العربية وأشعار العرب؟

 لحفظ لغة الدين ولمقاومة اللحن.
بذلت في علمي الفقه  ما أبرز الجهود التي
 والحديث في العصر العباسي؟

 تأسست المذاهب الفقهية و ألفت الكتب الصحاح الستة.
 لعربية والثقافةكيف تم االتصال بين الثقافة ا

 األجنبية ؟ وما أهم تلك الثقافات؟
من ، وطريقة المشافهة وطريقة الترجمةتمت بطريقتين: 

 اليونانيةوالفارسية والهنديةأهم تلك الثقافات هي 
من هو أول خليفة شجع على الترجمة ؟ و من 

 الذي أنشأ دار الجكمة؟

أول من شجع على الترجمة، الرشيد هو  الخليفة منصور
 و الذي أنشأ دار الحكمة.ه

بدأ العصر العباسي بظهور اتجاهين شعريين 
 متباينين، فماهما؟ 

 هما : االتجاه القديم ، واالتجاه الجديد  

  ما المقصود باالتجاه الشعري القديم؟

 في نظم الشعر. هو المحافظة على طريقة القدماء

 من الشعراء المجددون ؟ 

هم أبو نواس وأبو العتاهية ومسلم بن الوليد وأبو تمام  

 وبشار بن برد. 

 من اشهر الشعراء المجددين ؟  

 هو بشار بن برد 

 656سنة  فة العباسيةالسقطت الخ: أكمل

 المغولعى يد  هـ

 –الثاني  –: العصر العباسي هو العصر )األول اختر
 الرابع( من العصور األدبية –الثالث 

______________________________ 

 

 

 ؟ما هي الحروب الصليبية
التي وجهها الغرب  ةالحمالت العسكري هي

  النصراني في اوربا إلي الشرق االسالمي

 ماذا كان الهدف من الحروب الصليبية؟
 احتالل بيت المقدس,والقضاء على االسالم

 كم قرنا استمرت الحروب الصليبية؟

 (هـ690-490الزمان )استمرت قرنين من 

 
 ما األسباب التي حملت الصليبيين على الغزو؟

 أسباب دينية، أسباب سياسية، أسباب اقتصاية واجنماعية.
األسباب : أقوى األسباب للحروب الصليبية هي: اكمل

 .الدينية
اذكر بعض اإلمارات التي كونها الصليبون في 

 الشام.
 الرها، أنطاكية، عكا.

 الحماسة؟ ما هي موضوعات شعر
الدعوة إلى الجهاد، وصف المعارك، المديح، الرثاء، 

 الهجاء.
 

: لب الشعر في موضوعات شعر الحماسة هو أكمل
 .الدعوة إلى الجهاد
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______________________________ 

 ؟ما هي الحروب الصليبية
التي وجهها الغرب  ةالحمالت العسكري هي

  النصراني في اوربا إلي الشرق االسالمي

 ماذا كان الهدف من الحروب الصليبية؟
 احتالل بيت المقدس,والقضاء على االسالم

 كم قرنا استمرت الحروب الصليبية؟

 (هـ690-490استمرت قرنين من الزمان )

 
 ما األسباب التي حملت الصليبيين على الغزو؟

 أسباب دينية، أسباب سياسية، أسباب اقتصاية واجنماعية.
األسباب : أقوى األسباب للحروب الصليبية هي: اكمل

 .الدينية
اذكر بعض اإلمارات التي كونها الصليبون في 

 الشام.
 الرها، أنطاكية، عكا.

 ما هي األسباب التي أدت إلى ضعف الدولة اإلسالمية؟
 منها: ضعف الخلفاء والفتن بين الشعوب

بقيادة  حطين: استعاد المسلمون القدس في معركة أكمل

 هـ 583سنة  صالح الدين األيوبي
 

 ما هي موضوعات شعر الحماسة؟
الدعوة إلى الجهاد، وصف المعارك، المديح، الرثاء، 

 الهجاء.
: لب الشعر في موضوعات شعر الحماسة هو أكمل

 .الدعوة إلى الجهاد
 

ما األثر الذيِ تركته الحروب الصليبية على شعر 
 الحماسة؟

هاد ورح الج العاطفة الدينيةلقد ألهبت الحروب الصليبية 
 في الشعراء

 
 ما هي القيمة التاريخية واألدبية لشعر الحماسة؟

هو وثيقة تاريخية لألحداث، وقد تميز بالجدية واالرتقاء 
 لغة وأسلوبا

 
 من هم أشهر شعراء الحماسة؟

 القيسراني، أسامة بن منقذ، والعماد األصفهاني.
 

 الحماسة؟ما هي الخصائص الفنية لشعر 
 القوة، صدق العاطفة، الوحدة الموضوعية

 
_______________________ 

 
 األدب في األندلس

 من فتح األندلس؟
 طارق بن زياد

 
 متى فتح المسلمون األندلس؟

 هـ 92سنة 

 
 كم قرنا  ظل المسلمون يحكمون األندلس؟

 ثمانية قرون
 

 ؟ندلسمسلمين لفي األمتى زال حكم ال

 هـ 898سنة 

 
 مر حكم األندلس بثالثة عهود رئيسية، فما هي؟ 

عهد الوالة من الدولة األموية، العهد األموي الذي أسسه 
 عبدالرخمن الداخل، عهد ملوك الطوائف

 
 اذكر أشهر الدويالت في عهد ملوك الطوائف.

 العامريون، الموحدون، والمرابطون.
 

 بم شبه ابن شهيد البعوضة؟
 شبهها بالملكة

 
 خرطومها وصوتها؟وبم شبه 

 شبه خرطومها بالرمح، وصوتها بالزمجرة.
 

 ترجم البن شهيد.
هو أحمد بن أبي مروان بن شهيد، ولد في قرطبة عام 

هـ، كان مقربا بالخلفاء فكثر حساده، مرض بالفالج  382

 هـ. 425وتوفي 

 
 ما غرض ابن شهيد في وصف البعوضة؟

ف عن أضع التفكر في مخلوقات هللا، وبيان عجز اإلنسان
 المخلوقات.

 
 هات معاني:

 : وسط.بحبوحة  : أثر الجرح.الندب
 : تلطخ بالدمتضرج  : تذلهترغم
 : تنحلتنقض  : تهلكتفري

 ما مكبر )مليكة(، وماذا أفاد تصغيرها؟
 ملكة، أفادت انها ملكة عظيمة مع احتقار العين لها

 
_______________________ 

 العصر الحديث؟متى بدأت النهضة األدبية في 
 بدأت مع القرن التاسع عشر

 
 حدد فترة المماليك.
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 هـ 923 -هـ  656من 

 
 ما هي العوامل التي أثرت أدب العصر الحديث؟

منها: التعليم، البعثات العلمية واتلرجمة، المكتبات، 
، المستشرقون، الجمعيات العلمية والمجامع اللغوية

 ووسائل اإلعالم.
 

 جمعية علمية ادبية عربية؟متى وأين أنشئت أول 

 م1847أنشئت في بيروت عام 

 
 من هم المستشرقون؟

هم جماعة من علماء الغرب تخصصوا في دراسة وعناية 
 لغات الشرق وثقافاته ودياناته وعلومه.

 

 م1789: وقعت الحملة الفرنسية على مصر سنة أكمل

 نابليون بونابرت بقيادة
 لقديمة للشعر؟كيف طور أدب العصر الحديث األغراض ا

اتجه من الناحية الفردية والمادية إلى الناحية القومية 
 والحسية.

 
 ما هي األغراض الجديدة في ادب العصر الحديث؟

منها: التاريخ، الشعر القومي، الشعر التعليمي، والشعر 
 الوجداني.

 
 ما هو الشعر الوجداني؟

جدانيات كالفلسفة، وتأمالت الحياة وهو شعر يهتم بال
 والنفس.

 
 ما هو أدب المهجر؟

هو االنتاج األدبي للعرب الذين هاجروا إلى األمريكتين 
 وكونوا فيها جاليات.

 
 ما هي العوامل التي أثرت في أدب المهجر؟

منها: االتصال بالثقافات األجنبية، الحنين إلى الوطن، 
 تمسكهم بقوميتهم؟

 
 ما هي أهم خصائص أدب المهجر؟

اإلنسانية والروحية، الحنين إلى الوطن، منها: النزعة 
 معاناة الوطن العربي من آثار االستعمار.

 
قد مرت القصة في أدب العصر الخديث بمرحلتين. فما 

 هما؟
 هما مرحلة الترجمة، ومرحلة التأليف.

 

 


