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 ما المقصود بالعصر العباسي؟ ولم سمي بهذا االسم؟
 هـ( ، وسمي بذلك النتسابهم إلى العباس بن عبدالمطلب. 656 -هـ 132هي القترة )

 يقسم بعض المؤرخين العصر العباسي إلى قسمين، اذكرهما وبين سبب ذلك.
والسبب هو أن العنصر التركي هـ ، 218هما العصر العباسي األول والعصر العباسي الثاني الذي بدأ سنة 

 حل محل العنصر الفارسي.
 تحدث بإيجاز عن الحياة السياسية في العصر العباسي.

 ظهور االنقسامات وخاصة في النصف الثانيقلدوا الفرس ، صارت بغداد العاصمة بدال من دمشق، 
 العام؟ ما أبرز مظاهر الحياة االجتماعية في هذا العصر ؟ وكيف كان المجتمع في طابعه

لشعوبية، انتشار المجون والغناء وابينما طبقة العامة عاشت في البؤس، عاشت حياة ترف  فطبقةالحكماء
 ولكن كانت الغالبية مقيمة على تعاليم اإلسالم.

 ظ العربية وأشعار العرب؟اما األسباب التي أدت إلى قيام بعض العلماء بجمع ألف
 لحفظ لغة الدين ولمقاومة اللحن.

 بذلت في علمي الفقه والحديث في العصر العباسي؟ أبرز الجهود التيما 
 ألفت الكتب الصحاح الستة. تأسست المذاهب الفقهية و

 كيف تم االتصال بين الثقافة العربية والثقافة األجنبية ؟ وما أهم تلك الثقافات؟
 اليونانيةوالفارسية والهندية أهم تلك الثقافات هي، ومن طريقة المشافهة وطريقة الترجمةتمت بطريقتين: 

 من هو أول خليفة شجع على الترجمة ؟ و من الذي أنشأ دار الجكمة؟
 الرشيد هو الذي أنشأ دار الحكمة.الخليفة منصورأول من شجع على الترجمة، 

 بدأ العصر العباسي بظهور اتجاهين شعريين متباينين، فماهما؟ 
 ، واالتجاه الجديد هما : االتجاه القديم  

  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 

 
              

 

ذإ ماخلوت إدلهر يوما فالتقل -1  خلوت ولكن قل عيل رقيب  ***  إ 

 وال أ ن ماخيفى عليه يغيب   ***  والحتسنب هللا يغفل مامىض  -2
 من قائل هذه القصيدة؟

 هو أبو العتاهية
 هل تجد في األبيات أثر الثقافة الشعر اإلسالمية؟ وضح إجابتك.

 وغير ذلك والمغفرة والتوبة واألجل والثوابنعم، في القصيدة ألفاظ إسالمية كاإلحسان 
 ؟يراك. أين تجد ذلك في األبيات اإلحسان أن تعبدهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه

 خلوت ولكن قل علي رقيب  ***  إذا ماخلوت الدهر يوما فالتقل 
 ترجم ألبي العتاهية.

وأهم موضوعاته الشعرية  ،ة اللهو إلى حياة الزهدتحول من حياهو إسماعيل بن سويد بن كيسان، فكان ذميم الوجه 
 .هـ 210هـ و توفي رحمه هللا في بغداد سنة  130ولد سنة  الزهد والمديح،
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نباء من إلكتب -1  يف حده إحلد بني إجلد وإللعب   إلس يف أ صدق إ 

 يف متوهنن جالء إلشك وإلريب   بيض إلصفاحئ السود إلصحائف  -2

 القائل؟من 
 هو أبوتمام

 ابو تمام العلم واالدب في بداية حياته في اكثر من موطن.فما هذه المواطن؟تلقى 
 منها دمشق ، والقاهرة ، واإلسكندرية، والشام، والعراق.

 القصيدة تصور حدثاً تاريخياً.فما الحدث؟ومامناسبته؟
والمرأة المسلمة، كما سخر الشاعر وكانت ردا على اعتداء الروم على )زبطرة( هو فتح عمورية، 

 بالمنجمين.
 ترجم ألبي تمام.

من أبرز شعراء ، فكان مثقفا رحاال وهـ  192هو حبيب بن أوس الطائيولد بقرية جاسم قرب دمشق سنة 

 رحمه هللا.هـ  231توفي أبو تمام عام ، العصر العباسي 
 
 

              
 

 ويف إلوطن إلعزيز عز ومغمن * أ اي فتية إلصومال يف إدلين جمدان  -1

 وأ نمت حامة إلشعب أ سد رضإمغ * فأ نمت ش باب إجملد وإلعز وإلفدإ -2
 من القائل؟

 هو األستاذ محمد رشاد عبدهللا الشاعر الصومالي.

 يقول الشاعر: إن مجدنا وعزنا في ديننا ووطنا. ففي أي بيت ذكر ذلك؟
 

  ما هو واجب الشاب نحو أمته ووطنه؟ 
 نهضة وحماية الوطنأن يعمل في 

 ماذا أوجب هللا على المسلمين نحو الظالمين؟
 أوجب الثورة ضدهم

  ذكر الشاعر صفات متعددة للمؤمنين. فاذكر ثالثة منها.
 منها: الشجاعة ، واإليمان وعزة النفس

 م.1969أكتوبر سنة  21ما هو المبدأ الذي قرره أبطال ثورة 
 هو العلم و اإلعتماد على أنفسنا 

 
              

 
 وأ ن هبا كزنإ ويف ترهبا إلت ِّْبر   * ( أ يدرك قويم أ ن ابل رض مغامن ١

ْسن وهبجة ٢ ْصٌب وحر رر   * ( ويف غاهبا خِّ  ويف جوفها زيت ويف حبرها إدلُّ
 من القائل؟

 األستاذ عمر محمد عبد الرحمن هو
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 ما مناسبة هذه األبيات؟

 م يدعوها إلی التحرر والتقدم والعمل ومحاربة الكسل .1949وجه هذا النداء إلی األمة الصومالية في 

 عدّدَ الشاعر الثروات الطبيعية في الصومال. فما هي؟ وبين األبيات التي تشير إلى ذلك. 
 في هذه األبيات: هاأشارو.المعادن واألراضي الخصبة والبحارمنها: 

 ر  ب  وأن بها كنزا وفي تربها الت     *  أيدرك قومي أن باألرض مغنما 
 ر  وفي جوفها زيت وفي بحرها الد    * ن وبهجة س  وح   ب  ص  وفي غابها خ  

 ما هي المساوئ التي ارتكبها المستعمر في حق الشعب الصومالي؟   
عه، كما  نهب ثرواتهم، وقتلهم  أشاع الجهل فيهم.وجو 

 الوطن؟ما هي الوسائل التي يراها الشاعر كفيلةً لتقدم 
 منها العلم من خالل بناء المدارس

 لماذا يتحسَّر الشاعر في البيتين التاسع والعاشر؟ 
 لعدم استماع الصوماليين لندائه.
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