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 الثانيالدراسي قضايا أدبية للصف الحادي عشر / الفصل 

رقم 
 السؤال

 اإلجابة الموضوع

الشعر  من قضايا 1
في العصر 

 -يالعباس
الثورة على َنْهج 
 القصيدة العربية

 50ص 
 

الثقافات: الفارسية،  اتساع رقعة الحكم اإلسالمي واختالط العرب بغيرهم من األمم والحضارات؛ مما أدى إلى امتزاج -1
 .اإلسالميةو في الثقافة العربية  ارهاوانصه والهندية، واليونانية،

 نشاط حركة الترجمة: فُترِجمت الكتب المتنوعة من الفلسفة والمنطق والفلك إلى العربية.  -2

 مثل: الفالسفة، والمتكلِ مين. ،ظهور الِفَرق الفكرية الدينية -3

 والعلماء.تشجيع الخلفاء العباسيين للعلم  -4

 

مات الطََّلليةهو  2  مما يمارسه الشاعر وُيعاِيشه في حياته. بموضوعات أخرى واالستعاضة عنها في القصيدة  َهْجر المقدِ 
 

الرَّفاَهررة االقتصررادية، وُلررنول  مررن الترررل و تغيَّرررت الحيرراة العامررة ولرررأت عليهررا ُلررنول مررن ألررواب العرري  والسررلو  بسرربب  3
 .والنِ َحل التي برزت في هذا العصر؛ ومن َثم ، تغيرت بيئة األدب وحياة األدباءاألفكار والعقائد 

 َأيا باكَي األْلالِل غي َرها الِبلى          بكْيَت ِبَعْيٍن ال َيِجف  لها َغرْربُ  4

 َأَتْنعُت داًرا َقْد َعَفْت َوَتغيَّرت          َفإن ي ِلما ساَلْمَت ِمْن َنْعِتَها َحْربُ 
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َتظرل  لره تقاليرده الفنيرة الموروثرة ال سريما بعكس الشعر الذي يمكن أب تتغير تقاليده الفنية على نحو قليل أو كثير، النثر ألب   5
 .الوزب الشعري ومن َثم ، كاب النثر العباسي َأْقَدَر على استيعاب معظم الثقافات واالتجاهات التي عَرفها العصر 

 
6 : ومي  َمِن   يقول ابن الر   وِذْكِر جيرِتَك الغاديَن للظََّعنِ      َدِع الوقوَل على األلالل والدِ 

رَّاجِ  ِبرَحْومررررررررررررررررررررررررررراَنةِ            َتَكرلَّمِ  َلرْم  ِدْمَنة   َأْوَفى  ُأمِ    َأِمنْ  ويقول زهير      :  َفاْلرُمَتَثلَّرمِ  الردَّ
ْقَمَتْيرِن َكَأنَّ َلهرر َودار                      َنواِشرِر ِمْعَصرمِ  َوْشٍم في  يعُ َمراج           اهَ رررررررررررررررررررررررا ِبالرَّ

قصريدته برالوقول علرى ألرالل لراحبته ُأمِ  َأْوفرى، والرًفا مرا حرل  بالرديار بعرد رحيرل أهلهرا حترى  فقد بدأ زهيرر برن أبري سرلمى
 .غدت ألالاًل كالُعروق في ظاهر اليد

 بينما ابن الرومي يدعو إلى عدم الوقول على ألالل السابقين، وعدم ذكر المترحلين وآثارهم.
شعر وْصف معالم  1

 الحضارة
 54ص
 
 
 

برررزت مظرراهر البيئررة الحضررارية فقررد  الشررعر العباسرري وأغراضرره بظرررول العصررر االقتصررادية واالجتماعيررة،تررأثرت مضررامين 
علرى نحررو واسررع؛ بسربب الرَّفاَهررة االقتصررادية ومظراهر الترررل والبررذه الترري شراعت فرري هررذا العصرر؛ فررانبرى الشررعراء يصررفوب 

اذ  هذه المظاهر من: قصور، ورياض، وحدائَق، وسفن، وغيرها، ويعبِ روب   .عن جمالها األخ 
 وصف القصور والِبَرك والحدائق -1 2

 ُتْفضي إليرهرا بأسراِرها         وُقربَّرة ُفرْلرٍك كأب  النُّجوَم     
بيَع           َكساها الرر ياَض بأْنرواِرهرا   لها ُشُرفات  كرأب  الر 

 وصف وسائل اللهو والتسلية -2
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 ما بين إلَفْيِن معروفيِن بالَكَرمِ       حمراُء مرررن َأَدمِ أرض  ُمرربَّعة                    
 من غير أْب يْأَثما فيها بسْفِك دمِ      َتذاَكرا الحرَب فاحتاال لها ِفَطًنا  
   

 وصف الجسور والنواعير -3
 كأن ما الماُء عليه الجسُر    َدْرُج بياٍض ُخطَّ فيه سطرُ                

 أسرُة موسى يوم ُشقَّ البحرُ  الَعْبرُ  كأن ما لما استتبَّ   
ْقرررر  3  ررررِم ومن ُسندٍس ومرررن ِزْريابِ  وَتهاويَل غير ذا  مرررن الرَّ

 ررررَن َتَمرسُّ الرررؤوَس باألهدابِ  في مياديررَن يرختررقرَن بساتيرررر
 أو قول الشاعر:

 ررادع إيقاع  ُترت رُبررهُ ررررررررررررررررررررررررررررررررررروللضف     والغصُن يرقُص والدوالُب زامرهُ                             
ُبرهُ                       والماُء قد َعِبَثت كفُّ النسيم برررررِه     كسيِف ُمرتِعٍ  أضحى ُتجر 

 
 يرجع إلى رأي الطالب، معلال ذلك الرأي 4
شعر الفلسفة  1

 والحكمة
أبو َتّمام َحبيب بن 

 َأْوٍس الطائيّ 
 57ص

 برزت مظاهر التأثر بالفلسفة وعلم الكالم في شعر أبي تمام، ومن عالمات ذلك:
ور الجديدة؛ ما يحتاج إلى إعمال العقل والفْكر هَمْيل -1  . إلى العمق وابتكار المعاني والصُّ
 .استخدام األدل ة المنطقية والبراهين العقلية -2
 .استخدام ألفاظ الفالسفة والمتكلِ مين -3

مع أب الكندي فيلسول لكن ه لم يفهم بعض أقوال أبي تمام الفلسفية لعمقها؛ فدعاه إلى قول ما يمكن فهمه بسهولة، لكن أبا  2
 تمام يدعو الكندي إلى االرتقاء بفكره ليكوب في مستوى مضامين شعره.   
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ْيُل حرب  للمكاِب العالي        ال ُتْنكري َعَطَل الكريِم من الغنى -1 3  فالسَّ
دِ        ولوُل مقاِم المرِء في الحي  ُمْخِلق   -2  لديباجَتيرررررررْرررررررررررررررررررررررررررررِه فاغتِرْب َتَتجد 

مس زيدْت َمَحب ةً   إلى الن اس َأْب ليسْت عليهْم ِبَسْرَمدِ       فإنرر ري رأْيُت الش 
 

يرى أبو تمام أب لول مكث المرء في مكاب واحد سبب في ذلته وبذل ماء وجهه؛ لذا، يدعو الناس إلى التنقل  4
 والسفر وعدم المكث لويال في مكاب واحد.  ويتر  المجال للطالب في بياب رأيه في هذا المنطق. 

 أبو العالء الَمَعرِّيّ  1
 60ص
 

 َمْحِبس العمى وَمْحِبس البيت.  :َمْحِبسينررهين الناس لها الظاهر فأبو العالء 
لكن  المعري يرى محبسًا آخر ال يراه الناس، فهو يرى روحه في الجسد الخبيث داللة على شدة تشاؤمه وزهده في الحياة 

 التي يراها سببا في تعب اإلنساب فال يرغب فيها. 
 

الحياة والموت، فال فرق عنده بين الفرح بالوالدة أو  يساوي بينفلسفة تشاؤمية تجاه الحياة، فالَمَعر ي  يتبنى  -أ 2
البكاء عند الَفناء، وال يعلم هل هديل الحمام بكاء من مأساة الوجود أو هو غناء حبًّا بالبقاء، ويرى الحياة كلها 

 .فال يرغب فيها تعًبا
 يفصح الطالب عن رأيه في هذه النظرة. -ب
 

 وغزارة علمه .ه سعة الالع 3
لتزام ، أي االَرِويًّا ما ال يلزم في الشعر من اعتماد الحرفيِن األخيرينِ  نفسه اللُّزومي ات أو )ُلزوم ما ال َيلَزم(: فقد ألزم الَمَعر ي   4

 .وتوحيده في المقطوعة التي ينظمهاقبل الروي،  آخر حرلب
 .نْقُد الحياة االجتماعية السائدة في عصره -أ 5
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 .واإِلعالُء من شأنهتمجيُد العقل  -ب
 .َغَلَبة الفلسفة التشاؤمية -ج

 أبو الّطّيب المتنّبي 1
 64ص
 

ماوة في الثانية عشرة من عمره، وأقام فيها سنتين اكتسب  هلاحتر نبوغه وذكاؤه ولموحه إلى المجد، وا مع والده إلى بادية السَّ
الشعر العربي، وال سيما شعر أبي تم ام  ةسادر ، و فيهما اللغة السليمة الفصيحة من أفواه األعراب، والفروسية والشجاعة

  ، وكثرة تجاربه الحياتية. والُبحُتري  
او  كبرياء، فخوًرا بنفسه ذاشديد األنفة ألنه  2  ها. ب معتدًّ

 
3 

 .المال وسيلة لتحقيق الطموح وأسباب العز ة والمجد، وليس غايًة في حد  ذاته -أ
 .ل الموت بعز ة وشجاعة وكرامةيفضترفض حياة الذُّل والَهواب والجبن والخول، و  -ب
هر، فال  -ج لريق الطموح واألمجاد ليس مفروًشا بالورد، بل يحتاج إلى التميز واالستعداد للتعب والِجد  والبذل والمعاناة والسَّ

 .يكوب باألماني واألقوال
 الطالب موقفًا حياتًيا تقال فيه الحكمة الواردة.  يختار 4
 شعر الزُّهد 1

  67ص
يمتاز بروحيَّته الصادقة التي تنبعث من نْفس مؤمنة باهلل، وقلوٍب خاشعة ُمفَعمة باإليماب تتوق إلى َمرضاة  شعري  فن  هو 

 .هللا والتمت ع بنعيمه الخالد
ساعدت على نشوء جو  التي تضافرْت في العصر العباسي  مجموعة  من العوامل السياسية واالجتماعية والفكرية المختلفة، و  2

روحية والحياة الدينية الصادقة؛ ما أد ى إلى ظهور موجة الزُّهد وازدهارها. إذ ُعِرل عن الحياة السياسية في العصر ُمِشع  بال
العباسي أنها حياة مضطربة. ومن ناحية اجتماعية فقد بلغت الرَّفاَهة االقتصادية مداها في هذا العصر، وكاب تي ار الت َرل 

لدى بعضهم إلى االنصرال عن مشاغل الحياة الدنيا وخالفاتها السياسية وترفها، واالتجاِه شديًدا جارًفا؛ فكاب هذا َمْدعاة 
ومن الناحية الفكرية فقد تالقت في الدولة العباسية الثقافات المختلفة نتيجة  نحو الروحانية والزُّهد ال سيما لدى الفئات الفقيرة.

 اره. المتزاج الشعوب فشجع ذلك أيضا ظهور شعر الزهد وازده
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 الُحب  اإللهي   -أ 3
 أب  الُمِحربَّ بباِبِه َمطروحُ     َحْسب الُمحبِ  ِمَن الحبيب بعلِمِه                   
 والقلُب فيه وإْب تنفََّس في الدُّجى           ِبِسهام َلْوعاِت الهوى ُمجروحُ             

م بها  -ب  الدعوُة إلى مخاَلفة النفس والتحك 
ْنها                وللنَّْفِس دوب العارفاِت لعوبة           فإْب َلُعَبْت يوًما عليك فهوِ 
ْنها               وللنَّْفِس لير  َيْنَتِفْضَن إلى الَهوى          بأجنرحٍة َتْهوي إليِه َفَسكِ 

 والكف عن شهوات الدنيا ومطامعها الحثُّ على الفضيلة -ج  
 ُيمسي وُيْصِبُح في دْنياُه َسف ارا        بقاَء لهايا َمْن ُيعاِنُق دنيا ال 

نيا ُمعاَنقًة            حت ى ُتعانَق في الِفْرَدْوس أْبكارا  َهال  َترْكَت لذي الد 
 واالستعداد لما بعده ذكُر الموت -د  

 يِعزُّ دفاُع الموِت عن ُكلِ  حيلٍة         وَيْعيا بداِء الموِت كلُّ َدواِء        
يلجأ الشاعر أبو ُنواس في شعر الزهد إلى تقريب المعنى المراد بالصور الفنية الواضحة ترغيبا للسامع كما في هذا البيت  4

الذي يشبه فيه النفس التي تنزع دائما إلى األهواء الشخصية بالطير الذي تنفض جناحيها وتطير على غير هدى إلى ما 
 اضحة يستطيع اإلنساب فهمها بسهولة ألنها منتزعة من البيئة على نحو مباشر. يمكن أب يكوب فيه هالكها، وهي لورة و 

 النثر في العصر العباسي 1
 77ص

 .من أشهر آثار ابن المقفَّع: َكليَلة وِدْمَنة، واألدب الصغير
 َجَمَع فيه الجاحظ نوادر البخالء ولبائعهم في معايشهم ومبالغتهم في التقتير.  :الُبَخالء 2

وكاب قد اتصل  ،والصاحب بن َعب اد ،ابن الَعميد َجَمَع فيه أبو َحي اب مشاهداته ومسموعاته عن الوزيَرْين: :أَخالق الوزيَرْين
 بهما فحَرماه ومَنعاه ولم يجد عندهما ما كاب ُيؤمِ له من ُحْظوة وِللة وإكبار.

 " وَتُمتُّ بسالِف خدمةفإن َك ُتِدل  بسابِق ُحْرَمٍة، " من غير تكلف: استخدام ُضروب البديع -1 3

http://www.alfawayid.com/
http://www.alfawayid.com/
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF


7 
 www.alfawayid.com إجابات الكتب المدرسية من هنا جميع 

 .كتابي وأنا متأرِجح  بين لمٍع فيَك، ويأٍس منَك، وإقبال عليَك، وإعراٍض عنكَ  :الَمْيل إلى الترادل واإللناب -2
 أيسرهما يوجب رعاية، ويقتضي محافظة وعناية                                     

 .فقد َيْغُرُب العقل ثم َيؤوب، وَيْعُزب اللُّب  ثم َيثوب، وَيذهب الَحْزم ثم يعود :اإليقاع الموسيقي بين الجمل -3
 الميل إلى األسلوب الخطابي واللغة التقريرية.  -4

رحَل مع أبيه إلى ثم إلى تحصيل الثقافة الفارسية، ودرَس إلى جانبها الثقافة اليونانية. ابن المقفع في بداية حياته انصرل  4
 .فتلقى فيها مبادئ الفصاحة والبياب، وفنوب األدب، وأتقن اللغة العربية إلى جانب اللغتين: الفارسية، واليونانيةالبصرة 

بالعلماء واألخذ عنهم، فقد لزم الَكتاتيب، وارتاد َحَلقات العلم وسمع من اأَلْلَمِعي  وأبي ُعَبْيدة، من بداية حياته االتصال  5
د بالعلم والمعرفة. وقيَل  ودرَس النحو وعلم الكالم، وتلق َف الفصاحة من العرب ِشفاًها، ولم يدع فرلة إاَل أفاد منها في التزو 

وقد قام بعدة رحالت فيبيُت فيها للدرس والمطالعة؛ حتى أحصى مسائل العلوم والفنوب. مكاتب الَور اقيَن؛  نه كاب َيْكَتري بأ
 سعيا إلى العلم.

 ابن العميد  ابن المقفع 6
بالمعنى من ة ابن المقفع بالغة عنايكانت 

خالل اختيار األلفاظ الواضحة والمناسبة 
ا عن الَغرابة للمعنى المراد بعيدً 

 اإليجاز.، حرله على والغموض

استخدام ُضروب باالهتمام الكبير باللفظ  
ْجع،  البديع مثل: الِجناس، والطِ باق، والسَّ

، والميل إلى الترادل واإللناب، والُمواَزنة
  واإليقاع الموسيقي بين الجمل.

رَهُم  -أ 7 خاَلَبه وناجاُه واستبَطَأه. وكاب مم ا زَعموا أب  رجاًل بلَغ في البخل غايًة، ولار إماًما، أنه كاب إذا لار في يده الدِ 
يقوُل له: كم من أرض قد قطعَت، وكم من كيس قد فارقَت، وكم من خاِمل قد رفعَت، وكم رفيٍع قد أخَملَت. لَك عندي أنال 

 ..َتعرى وال َتْضحى

رها َمواقَع اليقين، وروِ حها بَموادِ  َأْشِعْرها َحالوة الحكمة، وَألِبْسها ِجْلباب المعرفة، وزيِ نها بأنوار الِعصمة"و  قوله: -ب ، وَبصِ 
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قها إلى َمقَعد الصدق كوب، وَشوِ  وجاء بها أبو حياب التوحيدي لتأكيد هذا ِإَلى َمْعًنى َواِحٍد  تؤولفالعبارات السابقة كلها  ."السُّ
 المعنى الذي يقصده واالهتمام ببيانه. 

 يرمي من خالله إلى إبعاد الَمَلل عن القارئ.  8
الكدية والنقد  1

 )َفن  االجتماعي 
 الَمقاَمة(
  81ص

 

َتعِرض لمظاهر الحياة االجتماعية والعقلية والفكرية والسياسية لألم ة، فُتبيِ ن اأَلَزمات النفسية والُعَقد الِوجدانية، وترُسم  ألنها
ت األمراض  لنا بأسلوب ُفكاهي  ُلوًرا ناقدة للحياة االجتماعية، من خالل الُكْدَية في عصر سيطر فيه الَعَجم وَتَفشَّ

 االجتماعية.

الر القصة: الحدث، والحوار، والشخوص، والعقدة، والمكاب، وهو من نراه ماثال في المقامة التي درسناها. ويتر  من عن  2
 بياب الرأي للطالب. 

َيْخِبُط اأَلْرَض ِبها أَعمى َمْكفوٍل، في َشْمَلِة لوٍل، َيدوُر كالُخْذُروِل، ُمَتَبْرِنًسا ِبَأْلَوَل ِمْنُه، ُمعتِمًدا على َعًصا فيها َجالِجُل،   3
 إذ يكثر السجع مثال في هذا النموذج.  .على إيقاٍع َغِنٍج، ِبَلْحٍن َهِزٍج، َوَلْوٍت َشٍج، ِمْن َلْدٍر َحِرجٍ 

 وهللا لتريني سر ، أو ألكشفن ستر . جناس غير تام وسجع. 

 
، فمثاًل قوله في المقامة السابقة: النَّْظم والتفنُّن في القولهدُفهم في األلل تعليم الناشئة ألول اللغة والقدرة على كاب  نعم،  4

ماِع َحظًّا، َأو َأْسَمَع مَن الَفصيِح َلْفًظا. فما ِزْلُت بالنَّظ اَرِة َأْزَحُم هذا وَأْدَفعُ ) ذاَ  حت ى وللُت ِإلى  ولم َأْبُعْد ألَناَل مَن السَّ
 (:، أَعمى َمْكفوٍل، في َشْمَلِة لوٍل، َيدوُر كالُخْذُرولِ ىُزقٍَّة َكالَقَرْنبالرَُّجِل، َوَسرَّْحُت الطَّْرَل ِمْنُه ِإلى حُ 

 .وتعلمها معناها ةمسبًقا، تحتاج إلى معجم لمعرف يعرفها الطالبكلمات لم  احتواها -أ
نات البديعية من: َسْجع، وِجناس، وغيرهما. -ب  اإلكثار من المحسِ 
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ور الفنية -ج      .اإلكثار من الصُّ
 التفنن في لوغ التراكيب وتشويق المتلقي.  -د    
 . ًماحا ومدع ِ موضِ   وللطالب أب يرى رأيا علميا آخر   
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