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مة الُمقّدِ

الحمد هلل رّب العالمين، والّصالة والّسالم على رسول هللا األمين وبعدُ:  

فإنّنا نضع بين أيديكم أبناءنا الطلبة ُكتيَِّب قضايا أدبيّة في الفصل الدّراسّي الثّاني، وقد تّم تصميمه ليلّخص   
أهّم القضايا األدبية في العصر العباسّي، ولتعزيز التّعلُّم الذّاتّي لديكم، ولتعويض ما فاتكم من التعلم ألّيِ سبٍب كان، 
ف  وليقدّم مادة إثرائيّة مشوقة وجاذبة لكم؛ حيُث يُقدّم هذا الُكتَيُِّب ُملّخًصا لكتاب قضايا أدبيّة للفصل الثاني. ويُعرَّ
التعلّم الذاتي بأنّه اكتساب األفراد المعلومات والمهارات والخبرات بطريقة الُمعالجة الذّاتيّة، واالعتماد على المتعلّم 

نفسه، وتحسين وتطوير شخصية المتعلّم وقدراته ومهاراته من خالل ممارسة مجموعة من األنشطة التّعليميّة.

وقد تّم في هذا الُكتَيِّب مراعاة أنماط التعلّم؛ لجعل التّعلم أكثر جاذبيّة ومتعة، سعيًا للتّعلّم النشط في مادة 
قضايا أدبيّة، ويشتمل هذا الُكتَيَّب على أهّم المهارات والتطبيقات واألنشطة في موضوعات ووحدات الفصل الثّاني 

من كتاب قضايا أدبيّة للصف الحادي عشر.

الُكتَيّب مادّة ُمصّورة تحتوي أنشطة إثرائيّة إبداعيّة ومهارات عملية لدعم تعلم مادة قضايا  ويرافق هذا 
أدبيّة.
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العصر العبّاسّي

الّدرس األّول

قضايا من الّشعر في العصر العبّاسّي

ماذا سأتعلّم؟

أوّضح عناصر ازدهار األدب وأثر الحياة الحضاريّة في لغة األدب في العصر العبّاسّي.	 

أذكر موضوعات الّشعر وأبرز خصائصها في العصر العبّاسّي.	 

أبيّن أهّم الّشعراء وأبرز أعمالهم في العصر العبّاسّي.	 

نشاط رقم )1(: 

إّن أبرز العوامل الّتي أّدت إلى ازدهار األدب في العصر العباسي: اتّساع رقعة الحكم اإلسالمّي؛ مّما أّدى إلى   
امتزاج الحضارات، والتّأثر بالحياة الفارسيّة، ونتج عن هذا عدد من مظاهر الحياة الجديدة تجّسدت في: التّرف ورغد 

العيش، وبناء القصور والحدائق، ودخول أنواع جديدة من األطعمة والمالبس، وتأثّر األدب أيًضا بهذه العوامل.

عزيزي الّطالب، أجب عّما يأتي:

1- ما أبرز العوامل الّتي أّدت إلى ازدهار األدب في العصر العبّاسّي؟

2- وّضح أهّم مظاهر الحياة الجديدة في العصر العبّاسّي.

 موضوعات الّشعر في العصر العبّاسّي:

أ- شعر الوصف.

ب- شعر الِحْكَمة والفلسفة.

ْهد. ج- شعر الزُّ
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نشاط رقم )2(:

اكتشف من خالل الّصور أبرز الموضوعات الّتي نُِظم فيها

الّشعر في العصر العبّاسّي.

1

3

5

7

6

4
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نشاط رقم )3(:

اذكر الغرض الّشعرّي الّذي نُِظمت فيه األبيات اآلتية:

1- قال علّي بن الَجْهم:

وقبّة فُلٍك كأّن النّجوَم          تُفضي إليها بأسراِرها 

لها ُشرفاٌت كأّن الّربيَع         كساها الّرياَض بأنواِرها 

2- قال البحتري:

يا َمْن رأى البِرَكةَ الَحسناَء رؤيتَها       واآلنساِت إذا الحت مغانيها

إذا النّجوُم تراءت في جوانِبها            لياًل َحِسْبَت سماًء ُرّكبَت فيها 

****

أبرز شعراء العصر العبّاسّي في الفلسفة والحكمة:

أبو تّمام

هو حبيب بن أوس الطائّي، ولد سنة 188 للهجرة، شاعر الخالفة العبّاسيّة، تميّز بالذّكاء والثّقافة   
الواسعة.

نشاط رقم )4(

استنتج بعض خصائص شعر أبي تّمام من خالل قراءة البيتين اآلتيين:

1- ال تسِقنِي ماَء الَمالِم فإنّني          َصبٌّ قد استعذبُت ماَء بكائي 

2- ال تنكري عطَل الكريِم من الغنى         فالّسيُل حرٌب للمكاِن العالي
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أبو العالء المعّرّي

هو أحمد بن عبدهللا المعّرّي، شاعر وأديب، ولد في معّرة النّعمان، فقد بََصرهُ في الّرابعة من عمره،   
وجاء نعي أّمه وهو في بغداد، فعاد إلى الَمعّرة واحتبس في بيته؛ فلُقَّب برهين المحبِسين.

 نشاط رقم )5(: لَم لُقّب أبو العالء المعّرّي برهين المحبِسين؟

أبو الّطيّب المتنبّي

هو أبو الّطيّب أحمد بن الحسين الُجعفي الِكندّي، ُعِرَف بالذّكاء والّشجاعة والفروسيّة، اتّصل بسيف الّدولة 
الحمدانّي ومدحه كثيًرا في شعره.

من أجمل ما نظمه المتنبّي في شعر الحكمة:

فال تقنع بما دون النّجوِم إذا غامرت في شرٍف مُروٍم  

كطعم الموت في أمٍر عظيِم فطعم الموِت في أمٍر حقيٍر  
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وقال أيًضا:

على قَْدِر أهِل العزم تأتي العزائُم       وتأتي على قدر الِكَرام المكارُم

وتَْعُظُم في عين الّصغير ِصغاُرها      وتصغر في َعْيِن العظيم العظائُم

- أهّم صفات المتنبّي:

3- االنحياز للعرب. 2- الّطموح.   1- الكبرياء واالعتداد بالنّفس.  

نشاط رقم )6(: اكتب بيتين من شعر الحكمة عند للمتنبّي.

.................................................................................................

..................................................................................................

ِشعُر الّزهِد

وِمن أَْبرز ما قيل في الّزهد قول أبي نُواس يدعو إلى تهذيب النّفس والتّحّكم بها:

فإن َصعُبَْت يوما عليك فهّونها  وللنّفس دون العارفاِت صعوبةٌ 

بأجنحة تهوي إليه فسّكنها  وللنّفس طيٌر ينتفضن إلى الهوى 

  وقال أبو العتاهية:

أيّها المزمُع الّرحيَل عن الدنـــ       يا تزّود لذاك من خير زاد

نشاط رقم )7(: ما الغرض الّشعرّي في البيت اآلتي؟ ومن قائله؟

د ِلذاَك ِمن َخيِر زاِد حيَل عن الدنـــ       يا تََزوَّ أَيُّها الُمزِمُع الرَّ
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الّدرس الثّاني

النّثر في العصر العبّاسّي

ماذا سأَتَعلّم؟

1- أُبيُّن أبرز كتّاب النّثر في العصر العبّاسّي.

2- أوّضح مفهوم المقامة.

3- أذكر موضوعاتها وأهّم سماتها.

ظهر في هذا العصر عدد كبير من الكتّاب الُمبِدِعين، الّذين ملكوا ِزمام الكتابة وأتقنوا فنون التّعبير، وألّفوا 
عديًدا من المصنّفات الّتي أَثَْرْت المكتبة العربيّة، ومن أشهرهم:

ابن المقفّع: هو عبدهللا بن المقفّع، فارسّي األصل، ومن أشهر آثاره النّثريّة:

األدب الّصغير، واألدب الكبير، وترجمته كتاب كليلة ودمنة.

الجاحظ: هو أبو عثمان عمرو بن بحر، لُقّب بالجاحظ؛ لجحوظ عينيه، ومن أهّم آثاره:

البيان والتبيين، والبخالء، والحيوان.

ابن العميد: هو أبو الفضل محّمد بن الحسين، لُقّب بـ )الّشيخ(، و)العميد(؛ لتوليه الكتابة لملك بُخارى.

أبو حيّان التّوحيدّي: هو فيلسوف متصّوف، وأديب بارع، ومن أهّم آثاره: اإلمتاع والمؤانسة، والبصائر 
والذّخائر، والّصداقة والّصديق.
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نشاط رقم )8(:

امأل الُمخّطط اآلتي بأسماء أشهر ُكتّاب النّثر في العصر العبّاسّي.

أبرز سمات النّثر العبّاسّي:

3- اإليجاز. 2- وضوح األفكار والمعاني.   1- سهولة األلفاظ.   

6- استخدام ُضروب البديع. 5- استخدام الحوار والّرمز.   4- المزج بين الّسرد واإلنشاء. 

8- األسلوب الخطابّي. 7- اإليقاع الموسيقّي.  
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الُكدية ) فّن المقامة(

المقامة: فّن نثرّي استُحدث في القرن الّرابع الهجرّي إليراد الحكاية باسلوب أدبّي مصنوع مسجوع. 

ظهر فّن المقامة على يد ابن ُدريد، وتأّصل على يد بديع الّزمان الهمذانّي، ومن بعده على يد أبي القاسم 
الحريرّي، ومن أبرز موضوعاتها: الحكمة، والوعظ، والفُكاهة، واألدب، أّما أهّم خصائصها فهي: كثرة 

المحّسنات، والّصور، والفكاهة، والّسرد والحوار.

نشاط رقم )9(: أجب عّما يأتي من خالل دراستك لفّن المقامة في صفوف سابقة:

1-  اذكر أبرز موضوعات المقامة:

2-  بيّن أهّم خصائصها:
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نشاط إثرائّي:

)1( ارسم خطًّا بين أسماء كتّاب النّثر العبّاسّي، وعناوين مؤلّفاتهم الموضوعة بشكل عشوائّي:

)2( فّكر وأجب

 1- من الّشاعر العبّاسّي الّذي قتله شعره؟
2- ما البيت الذي سبّب قتله؟

التّقييم الذّاتّي/ خطواتي إلى النَّجاح

 صفّي: _____________اسمي: _____________________

مدى تمّكني من الهدفالنّتاجات المراد تحقيقها في نهاية الحّصةالّرقمالّرقم

ممتاز، متوّسط، ضعيفأُميّز بين موضوعات الّشعر المتنّوعة.1

ممتاز، متوّسط، ضعيفأذكر أشهر الّشعراء والكتّاب وأهّم أعمالهم األدبيّة في العصر العبّاسّي.2

ممتاز، متوّسط، ضعيفأوّضح مفهوم المقامة، وأهّم خصائصها، وأبرز موضوعاتها.3

 

األدب 
 الّصغیر

اإلمتاع 
 والمؤانسة

 الحیوان

 

احظ أبو حیّان  الجَّ
 ابن المقفّع التّوحیديّ 
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ملحق اإلجابات

إجابات األنشطة

نشاط رقم )1( صفحة )4(

)1(  اتّساع رقعة الحكم اإلسالمّي؛ مّما أّدى إلى اختالط العرب بغيرهم، وامتزاج الحضارات، والتّأثّر   
بالحياة الفارسيّة.

)2( تجّسدت مظاهر الحياة الجديدة في: التّرف ورغد العيش، وبناء القصور والحدائق، ودخول أنواع   
جديدة من األطعمة والمالبس.

نشاط رقم )2( صفحة )5(

وصف الجسور.   . 1

وصف النّواعير.. 2

وصف وسائل التّسلية.. 3

وصف البرك.. 4

الفلسفة والحكمة.. 5

وصف الحدائق.. 6

الّزهد.. 7

نشاط رقم )3( صفحة )6(

وصف قصر المتوّكل.. 1

وصف بركة المتوّكل.. 2

نشاط رقم )4( صفحة )6(

ابتكار المعاني الجديدة.. 1

استخدام األدلة المنطقيّة.. 2



14

نشاط رقم )5( صفحة )7(

ألنّه فقد بصره في الّرابعة من عمره، وجاء نعي أّمه وهو في بغداد، فعاد إلى المعّرة واحتبس في بيته؛   
فلُقَّب ب )رهين المحبِسين(، محبِس العمى، ومحبِس البيت.

نشاط رقم )6( صفحة )8(

إذا غامرت في شرف مُروم      فال تقنع بما دون النّجوِم

فطعم الموت في أمر حقيٍر       كطعم الموت في أمر عظيم

نشاط رقم )7( صفحة )8( 

-  ذكر الموت وضرورة االستعداد لما بعد.  

-  أبو العتاهية.  

نشاط رقم )8( صفحة )10(

نشاط رقم )9( صفحة )11(

-1
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-2

النّشاط اإلثرائّي صفحة )12( 

)1(

 

)2(

1. المتنبّي  

2. الخيُل واللّيُل والبيداُء تعرفني                   والّسيُف والّرمُح والقرطاُس والقلُم  

 

 

األدب 
 الّصغیر

اإلمتاع 
 والمؤانسة

 الحیوان

 

احظ أبو حیّان  الجَّ
 ابن المقفّع التّوحیديّ 
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تم بحمد هللا تعالى
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