القصائد المطلوبة في مادة اللغة العربية التخصص (القضايا
األدبية )/الفصل الدّراسي الثّاني
(مالحظة :األبيات المطلىب حفظها وضعتها بلىن مح ّدد)

الموضوع :احتذاء نهج الشعراء القدامى
قصٌدة الشاعر محمود سامً الباردوي فً رثاء زوجته عندما جاءه نبأ وفاتها وهو فً منفاه فً
جزٌرة سٌالن.
أٌد المنون قدحت أي زناد

وأطرت أٌة شعلة بفإادي

أمسٌت بعدك عبرة لذوي االسى فً ٌوم كل مصٌبة وحداد
قد أظلمت منه العٌون كؤنما
تاهلل ما جفت دموعً بعدما
ال تحسبنً ملت عنك مع الهوى

كحل البكاء جفونها بقتاد
ذهب الردى بك ٌابنة األمجاد
هٌهات ما ترك الفإاد بعادي

قد كدت أقضً حسرة لو لم أكن متوقعا لقٌاك ٌوم معادي
فعلٌك من قلبً التحتٌة كلما

ناحت مطوقة على األعواد

لو كان هذا الدهر ٌقبل فدٌة

بالنفس عنك لكنت أول فاد

أو كان ٌرهب صولة من فاتك

لفعلت فعل الحارث بن عباد

الموضوع :قصٌدة أحمد شوقً الموضوع المعارضات ٌصور فٌها ألم الغربة والمنفى.
ٌانائح الطلح أشباه عوادٌنا

نشجى لوادٌك أم فؤس لوادٌنا

وٌعارض فٌها نونٌة ابن زٌدون التً مطلعها:
أضحى التنائً بدٌلا عن تدانٌنا وناب عن طٌب لقٌانا تجافٌنا
الموضوع :شعر المعارضات

*ومن شعر المعارضات قول الباردوي:
ٌا رائد البرق ٌ ّمم دارة العلم

حً بذي سلم
واحد الغمام إلى ّ

معارضا مٌمٌّة البوصٌري المشهورة فً مدح النبً علٌه السالم.
سلَم
أَمِنْ َتذ ُّك ِر جٌران بذي َ

َم َز ْج َ
ت دَ ْمعا ا جرى من ُم ْقلة َبرم

الموضوع :التفاعل مع األحداث السٌّاسٌّة
ٌقول شوقً مادحا المعلّم وداعٌا إلى احترامه وتقدٌره ومشٌرا بدوره فً بناء الحضارة وغرس
فٌم الفضٌلة.
قم المعلّم وفه التبجٌل كادَ المعلِّم أن ٌكون رسوالا
شرف أو أجل من ّ
وٌنشئ أنفسا ا وعقوالا
مت أَ ْ
أَ َع ْل َ
الذي ٌبنً
ُ
ا
فهو الذي ٌبنً ّ
قوٌمة
الطباع

وهو الذي ٌبنً النفوس ُعدوال

وإذا المعلِّم لم ٌكن َعدْ الا مشى

روح العدالة فً السباب ضئٌل

وإذا أصٌب القوم فً أخلقهم
الموضوع :تطوٌع ال ّشعر للمسرح
أنت أججت فً الحشى

فؤقم علٌهم مؤتما ا وعوٌلا

مما جاء فً مسرحٌة محنون لٌلى:
العج ال ّ
فاس َت َع َر
شوق ْ
َتؤْ ُكل ُ الج ْلدَ وال ّ
شعر

ثم تخشٌن َج ْمر اة
(تظهر على قٌس بوادر األغماء)
س ماذا دها َك؟
لٌلى :فِدا َك أبً َق ٌْ ُ

س ،ماذا تجد؟
تكلَّ ْم ،أَبِنْ َق ٌْ ُ

ِس بعٌ ّنً قد غامتا
قٌس :أُح ُّ

سدْ
ملن ا ْل َج َ
وسا َق ًَّ ال َت ْح ِ

من الدّار
لقى َ
لٌلىٌ :األبً للجار ،قٌس صرٌ ُع ال ّنارُ ،م ا
بص ِ
س:اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن االسئلة التي تليه:
قال أحمد شوقً بمناسبة افتتاح الجامعة المصرٌة فً مطلع القرن العشرٌن:
ُ
وصحت األحلم
تاج البلد
تحٌة وسل ُم َردَّ تك مصر َ
َ
أرأ ٌْ َ
ت ُركن العلم كٌف ٌُقا ُم؟

أرأٌت االستقلل كٌف ٌرام؟

سبل ُ الحضارة وال ُعل حاد لكل جماعة وزما ُم
ال ِع ْل ُم فً ُ
باقً الممالك حٌن تنشد بانٌا ا
قامت ربوع العلم فً الوادي َف َهل

ُ
ضام
ومثابة
االوطان حٌن ت ُ
ِ
للعبقرٌة والنبوغ قٌا ُم

فمهما الحٌاةُ و ُكل ُّ دور ثقافة

أو دور تعلٌم هً األجسام

ما الموضوع الذي تناوله احمد شوقً؟ التفاعل مع األحداث السٌاسٌة واالجتماعٌة فقد تناولموضوع العلم وأثره فً الحٌاة.

الموضوع :ال ّتعبٌر عن ال ّنفس اإلنسانٌّة وما ٌ ّتصل بها من تأمّالت فكرٌّة
ٌقول عبد الرحمن شكري فً قصٌدة بعنوان (إلى المجهول):
ٌحو ُطنً ْمنِ َك ْبحر لَ ْس ُ
ت أَ ْع ِرفُ ُه

َو َم ْهمة لَ ْس ُ
ت أدري ما أقاصٌه

أقضً حٌاتً بِ َن ْفس لَ ْس ُ
ت أَ ْع ِرفُها

َو َح ْولً الكونُ لم َتدْ َرك مجالٌه

لٌس ّ
الطموح إلى المجهول من سفه
الموضوع:

الس ُم ّو إلى ِّ
حق بمكروه
وال ّ

ٌقول عبد الرحمن شكري فً قصٌدة بعنوان (إلى المجهول):

ٌحو ُطنً ْمنِ َك َت ْبحر لَ ْس ُ
ت أَ ْع ِرفُه
أقضً حٌاتً ِب َن ْفس لَ ْس ُ
ت أَ ْع ِرفُه

َو َم ْهمة لَ ْس ُ
ت أدري ما أقاصٌه
َو َح ْولً الكونُ لم َتدْ َرك مجالٌه

لٌس ّ
الطموح إلى المجهول من سفه

ُُ
ا

الس ُم ّو إلى ِّ
حق بمكروه
وال ّ

الموضوع :ال ّتفاعل مع موضوعات الطبٌعة الحس ٌّة
* خاطب الع َّقاد طائر الكروان المغرّ د فقد وجد نفسه فهو صوته الذي ٌشدوا به وضمٌره الذي
ٌبوح بأسراه إنه ٌتحد مع الكروان وتبدو النزعة الذاتٌة جلٌة بتوظٌف ضمٌر المتكلم.
ُ
حٌث غاب َم َع الدّ جى
أنا فً َجناحك

وإن است ّقر على ال َّثرى ُجثمانً

أنا فً لسانِك َح ٌْث أطلقه الهوى

سرور لِسانً
َم ِرحا ا وإن غلب ال ُّ

ُ
حٌث باح فما أرى
أنا فً ضمٌرك

سِ راا بغٌبته ضمٌ ُر زمانً

الصغٌر مساجل
أنا منك فً القلب ّ

الربٌع بذلك الخفقان
خفق ّ

ب ال َكرى
الع ٌْن التً ت َه ُ
أنا ْمنِك فً َ

بالصحوا ِ
ت واألشجان
ضمنُّ
ّ
وت َ

الموضوع :ال ّ
شكوى واأللم

ٌ،قول المازنً

قد َو َجدْ ُ
س ْهدَ اهدى ألسى
ت ال ُّ

ووجدت ال ّن ْوم أشجى ل ْلحشى

س ْه ُد حمى
أمنُ وال ال ُّ
ص ْر َف ِهما ال الكرى ْ
ب مِنْ َ
َو ٌْل ُ هذا الق ْل ُ
الردى إنه لل ّنفس غوث ونجا
الردى إن كان ال منجى ّ
ّ
الموضوع :التجدٌد فً األوزان والقوافً
من االمثلة على الشعر المرسل قصٌدة عبد الرحمن شكري فً قصٌدته (كلمات العواطف):
خلٌ ْلً ْ
ُ
الصحٌ ُح
واْلخا ُء إلى َجفاء إذا لم ٌُ ْغذ ِه
الشوق ّ
ثمار صِ دْ ق وقد نبلو المرارة فً ال ِّثمار
حاب
ُ
الص ُ
ٌقولونّ :
شكوت إلى ّ
الزمان بنً إخائً

فجاء ِب َك ّ
الزمانُ كما أُرٌد

اإلنغماس فً الطبٌعة وال ّتعلق بجمالها :علً محمود طه:
أفق االرض لم ٌزل فً حواشٌه

صدى حائر بؤلحان طٌر
ا

وعمل شاطئ الغدٌر ورود

ض ْت عٌنها لمطلع فجر
أَغ َم َ

َوسرى الماء هادئا ا فً حوافً

وص ْخ ِر
ه ٌُغ ّنً ما ب ٌْن شوك َ

وكؤَنّ ال ّنجوم َت ْس َب ُح فٌه

قُ ُبلت َه َف ْت ِبحالم ث ِْغ ِر

و َكؤَنّ الوجودَ َب ْحر من ال ّنور

ى
على أ ُ ْفقِ ِه ال َملئِك َت ْسر ِ

الموضوع:
ما الموضوع الذي تمثله االبٌات التالٌة؟ االهتمام بالحب والحدٌث على المرأة.
ٌقول إبراهٌم ناجً فً قصٌدته (الغرٌب) تعبٌرا عن تجربة الشعرٌّة الذاتٌة التً تنبع من
األعماق:
ٌا قاسً ا ْل َق ْل ِ
ٌف َتبتع ُد
ب َك ْ

غرٌب الفُإا ِد ُم ْن َفر َد
إ ّنً
ُ

إن خاننً ال ٌّوم فٌك قُل غداا

وأٌنَ م ّنً َومِنْ لُقاك َغ ُد

لظى وأعجبه
ِملْ ُء ضلوعً ا

ا ّنً بهذا اللّهٌب أَ ْب َت ِر ُد

ٌا تاركً حٌث كان مجلسنا
إ ّنً َغرٌب تعال ٌا سكنً

ُ
غرد
وحٌث غ ّناك َق ْلبً ا ْل َ
فلٌس لً فً زحامِه ْم أحد
ْ

----------------------------------------------------------------------------ما الموضوع الذي تمثله األبٌات التالٌة؟ االستمتاع بحٌاة الرٌف وبساطتها.
ما االتجاه الشعري الذي تمثله األبٌات التالٌة؟ جماعة أبولو ،اإلتجاه الرومانسً(
فؤفٌقً ٌا خرافً
واتبعنً ٌا شٌاهً
واملئً الوادي ُثغا اء
السواقً
واسمعً ه َْمس ّ

)

َوهّملًّ ٌا شٌاه
َب ٌْن أسراب ّ
الطٌور
ومراحا ا وحبور
وانشقً عطر ّ
الزهور

وانظري الوادي ٌُ َغ ّ
الضباب ال ُمستنٌر
شً ه ّ
ٌقول أحمد زكً أبو شادي فً قصٌدته (المناجاة) فً أثناء وجوده فً الوالٌات المتحدة مشتاقا
شوق إلى الوطن ّ
إلى وطنه :الموضوع :الحنٌن وال ّ
والذكرٌات الجمٌلة

َط َر َف ْت فلّما اغرو رقت عٌنً

وعة البنٌن
ص َح ْت لَ ْل َ
َو َ

السنوات قد َذ َه َب ْت
َخ ْمس من ّ

بؤ َ َع ِّز ما س ُّمٌت ُه َو َطنً

ِس شعور ُم ْغ َت ِرب
من ذا ٌُح ُّ
ما االتجاه الذي تمثله االبٌات السابقة؟
االتجاه الرومانسً ،جماعة أبولو.
ما الموضوع الذي تمثله االبٌات السابقة؟
الحنٌن والشوق إلى الوطن والذكرٌات الجمٌلة.

الربٌع بدَمعِه ال َه َت ِن
َغ ٌْ ُر ّ

رشٌد أٌوب :الحنٌن إلى الوطن (شعر المهجر)
وإذا ما ذكرت األهل فٌه فإننً لدى ذكرهم استمطر الدّ مع منص ّبا
أُعلَّل ُ َن ْفسً إنْ ٌئسِ ُ
ت بعودة

ولك ّنها األ ٌّام تبا ا بها ت ّبا

ٌقول مٌخائٌل نعٌمة داعٌا ا إلى التفاإل واالمل بكل ما هو جمٌل:
تحجبت بال ُغٌوم
إذا سماإك ٌوما َّ
َ
ٌوم ُنجوم
بص ّر َخلّ َ
اغ ْمض جفو َنك ُت ْ
ف ال ُغ ِ
واالرض حولك إ ّما تو َّ
ش َح ْت بال ّثلوج
ْ
ِض ُجفو َن َك ُتبصِ ْر تحت الّثلوج ُمروج
أغم ْ

*الموضوعٌ :قول لـ إلٌاس فرحات مفتخرا باإلسالم وممجّ دا هذا ال ّدٌن العظٌم( :التسامح
والتعاٌش)
سلم على اْلسلم أ ٌّام َم ْجدِه

والسما
طوٌل عرٌض ٌَ ْع ُم ُر األرض
ّ

نما َف َن ْ
مت فً ظِ لَ ِه خٌر أ ُ ّمة

ِّ
الحق سٌفا ا َوم ِْر َقما
صر
أَ َعدَّ ت لِ َن ْ

فكانت لها الدّ نٌا وكان لها العلى وكان بنوها فً الد ٌّا جٌر أنجما

*الموضوع :وٌقول رشٌد خوري فً ذكرى المولد النبوي( :التسامح والتعاٌش)
عٌد البر ٌّة عٌ ُد المولد النبوي

فً المشرقٌة له والمغربٌن دوي

النبً ابن عبد هللا من َطلَ َع ْت َ
س البداٌة من قرآنه العلوي
عٌد
ش ْم ُ
ّ
ا
تكرمة
فإنْ َذ َك ْر ُت ْم رسول هللا

فبلغوه سلم ال ّ
شاعر القروي

ّ
الحق وال ّتعاون وإٌقاد شعلة
* الموضوع ٌ:هتف نسٌب عرٌضة فً قصٌدته (ٌاأخً) :داعٌا إلى
األمل ومقابلة اإلساءة بالمعروف (النزعة اإلنسانٌة)
الح ِّق
ٌن إِ َّال من َ
فلنسِ ر اعزلَ ِ

ِكر حاد وقائد
سِ لحا ا والف ُ

الذئاب ُعوا اء
واذا اشتدَّ ت
ُ

واءها بال َنشائد
قابل ُع َ
ف ُن ِ

واذا احلَول َك الظل ُم أضؤنا

شعل َ القل ِ
ب مثل َ نار ال َمواقِدْ
َم َ

الموضوع ( *:النزعة اإلنسانٌّة)كره شعراء المهجر القٌم السلبٌة كالظلم واالنانٌة والبخل وال ّشرّ
ومن االمثلة على ذلك قصٌدة التٌنة الحمقاء إلٌلٌا أبً ماضً رمز اإلنسان األنانً الذي ٌبخل
على الناس ٌقول:
َو َظلَّ ِ
عار ٌَ اة
ت التٌ َن ُة َ
الحمقا ُء ِ

رض أَو َح َج ُر
َكؤ َ َّنها َو َتد فً األَ ِ

النار َتس َتع ُِر
ستان ُرإ ٌَ َتها َفاِج َت َّثها َف َه َوت فً
ِب ال ُب
َولَم ٌُطِ ق صاح ُ
ِ
ِ
الحٌاةُ ِب ِه
ٌس ٌَسخو بِما َتسخو َ
َمن لَ َ

ِرص ٌَن َت ِح ُر
َفإِ َّن ُه أَح َمق ِبالح ِ

*الموضوع -1 :االتجاه إلى الطبٌعة:
ٌقول مٌخائٌل نعٌمة فً قصٌدة (النهر المتجّ مد)
ٌخاطب نهرا متجّ مدا وٌرى فٌه رمزا لقلبه الذي جمّدت أمانٌه(ٌالحظ تحرر الشاعر من القافٌة)
َ
ْ
فانقطعت عن الخرٌر؟
نضبت مٌا ُه َك
نهر هل
ٌا ُ
َ
َرم َ
فانثنٌت عن المسٌر؟
ت وخار عز ُم َك
أم قد ه ْ
باألمس َ
كنت مرنما ا بٌن الحدائق والزهور
َ
أحادٌث الدهور
تتلو على الدنٌا وما فٌها
باألمس َ
الموانع فً الطرٌق
كنت تسٌر ال تخشى
َ
ُ
ْ
سكٌنة اللحد العمٌق
هبطت علٌك
والٌو َم قد
نهر قلب ضاحك مثل المروج
قد كان لً ٌا ُ
حر كقلبك فٌه أهواء وآمال تموج
نهر! ذا قلبً أراه كما أراك مك ّبل
ٌا ُ
ُ
سوف تنش ُط من عقال َك ،وهو ال
والفرق أ َّنك
َ

الموضوع  :الدعوة إلى القومٌة العربٌة
ٌقول الشاعر أبو الفضل الولٌد داعٌا إلى الوحدة العربٌة:
فؤ َ ْعظ ْم وأَ ْك ِرم با ِّتحاد ونسبة

شرق َ
إلى دولة تمت ُّد فً ال ّ
والغ ْرب

وما هً إالّ أ ّمة عربٌة دما ا ولسانا ا َت ْفصل ُ بال ُّتر ِ
ب
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استنتج الموضوع الذي ٌمثله كل بٌت مما ٌأتً:

أ-

ٌقول إٌلٌا أبو ماضًٌَ :ـا أَخًِ الَ َتمِـلْ بِ َـو ْج ِهـ َك َع ِّنً

َما أَ َنا َف ْح َمة َو الَ أَ ْن َ
ت َف ْر َقد

ْ(النزعة اإلنسانٌّة)
بٌ-قول محبوب خوري :و محمد بطل البر ٌّة كلّها
(التسامح الدٌنً)

هو لألعارب أجمعٌن إمام

جٌ-قول نعمة الحا ّج:
َ
تذ ّك ْر ُ
الــربوع وأهلــها
ت هــاتٌك ّ

وٌا ّحبــذا تلك الــربوع الزواهٌا(الحنٌن إلى الوطن)

دٌ-قول إلٌاس فرحات:
إ ّنا وإنْ َت ُك ِن ال َّ
شام دٌارنا

فقلوبنا للعرب باالجمال

(الدعوة إلى القومٌّة العربٌّة)
-6اقرأ النص االتً من قصٌدة (ابتهاالت) لمٌخائٌل نعٌمة ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه:
واجعل اللـهم قلبً
واحة تسقً القرٌب
والغـرٌب...
سها
ماإهـا اْلٌمــان  ،أ ّما َغ ْر ُ

والصبر الطوٌل
ب
فالرجا
َ
والح ُّ
ُ
ّ

جوها اْلخلص  ،أ ّما شمسها
ّ

والصدق والحلم الجمٌل
فالوفا
ّ

فإذا مــــا راح فكري عبثا ا
مر منهــــوكا ا بقلــبً فجثا
ّ

فً صحاري الش ّك ٌستجلــً البقاء
تائبــا ا
الرجاء
ٌمتص من قلبً ّ
ُّ

أ-بٌن الموضوع الذي تحدث عن الشاعر( .النزعة اإلنسانٌّة)

الموضوع :االعتساز بالقومية العربية
لقد دالت األٌام وانقلب الدّهر
وقد عاد أمر المسلمٌن ألهله
أولئك قومً بارك هللا فٌهم

فقل لبنً جنكٌز قد قضً األمر
وها أهله إال كنانة وال َّنضر
أباهً الورى فخراا بهم ولً الفخر

الموضوع :مظاهر ظلم العثمانٌٌن ٌقول الشاعر الفلسطٌنً محمد العدنانً:
َظنَّ العديِ أ ّننا نعنو لظلمهم
وأن بسمتنا فٌها رضى بهم

ِس بما لل ِّنٌر من ألَ ِم
وال ُنح ُّ
وما ّتحلوا به من روائع الش ٌِّم

الر ُج ِم
وما دروا أن برق ال ُمزن ٌتبعه بعد ابتسامته قصف من ُّ

الموضوع  :وصف ظلم العثمانٌٌن :قول جمٌل الزهاوي إعدام جمال باشا السفاح أحرار العرب
فٌقول:
على كل عود صاحب وخلٌـل ُُ وفً ُكل ِّ بٌت ر ّنة وعوٌــل ُ
كؤنّ وجوه القوم فِوق جذوعهم نجو ُم سماء فً ّ
الصباح أفـول ُ

الموضوع :مدح الشرٌف حسٌن بن علً وأبنائه وبٌان أحقٌتهم فً الملك
الشاعر فؤاد الخطٌب فً قصٌدته المشهورة (تحٌة النهضة) وفكانت سببا فً منحه لقب شاعر
الثورة العربٌة الكبرى ،وشاعر النهضة العربٌة ومنها:
َح ًَّ ال ّ
والحرما
وح ًَّ البٌت،
َ
شرٌفَ ،
ٌا صاحب ال ّهمة ال ّ
شماء ،انت لها

وانهض ،فمثلك ٌرعى العهد ّ
والذمما
إن كان غٌرك ٌرضى األٌن والسؤما

الع َر ِ
ب األحرار إن لكم
أٌه بنً َ

فجراا أطل ّ على االكوان مبتسما ا

ٌا ابن النبً وأنت الٌوم وارثهم

قد عاد م ّتصل ما كان منفصل

الموضوع:وٌمجد الشاعر الجزائري عبد هللا با فقٌه األمٌر عبد هللا االول بن الحسٌن فٌقول
للعلءِ سعى َو َجدّا
أٌا َمنْ َ

وجدّا
َومن ساد األنام أبا ا َ

فدٌتك فارس الهٌجاء بروحً

ومثلك فً البرٌة من ٌُ ْفدّا

ف إلى علٌا َك ( َع ْبدَ هللا) إ ّنً

ت مِنْ المدائح فٌك عِ ْقداا
َن َظ ْم ُ

َ
ش َر ْف ُ
ت َبمدْ حِك السامً أل ّنً

رقٌت ُعلا ونلت بذاك المجد

الموضوع ٌ:قول مصطفى الغالٌٌنً فً مباٌعة الشرٌف الحسٌن بن علً و تاكٌد أحقٌته فً
الملك:
ٌا أ ٌّها الملك المٌمون طالعه

شرع ال َ
بحق ال َّ
ِّ
أ ْن َ
الغلَ ِ
ب
ت اْلما ُم

ل َك الخل َف ُة فً أمرها رٌب

العدو ورغم االحمق الشغب
رغم
َّ

أبا الملوك إلٌك ال ُع ْرب ناظِ رة

ب ال َق ْل ِ
ِب َط ْر ِ
ب ُم ْلتهب
ص ِّ
ف َو ْلهان َ

فامدد نباٌعك ٌابن األكرمٌن

والعرب
تفٌض خٌراا على اْلسلم َ

الموضوع  :وصف تجاوب األمّة العربٌة مع الثورة
ٌقول الشاعر فؤاد الخطٌب واصفا تحرّ ك الجٌوش العربٌة( :

)

ظلل الوادي؟ َر ٌَّا الرحا ِ
بالورادِ؟
المضارب فً
لِ َم ِن
ص ُ
ب َت َغ ُّ
ُ
ِ
أكبر تل َك أ ُ َّم ُة ٌعرب َن َف ْ
رت من األغوار واألَنجا ِد
هللا ُ
ت المراحل َ واألس َّن ُة ُ
َط َو ِ
ش َّرع

والبٌض متلعة من األغما ِد
ُ

َ
و َم َ
مشٌة واثق باهلل  ،والتارٌخ  ،واألَجدا ِد
ش ْت تد ُّك ال َب ْغ ًَ
تطو َع كهلُهم وغل ُمهم
عرب َّ

س َّخر بقٌا ِد
غٌر ُم َ
للموت َ

و َث َب ْت بهم فً نقع كل كرٌهة

ِه َم ُم ال ُغزا ِة وع َّف ُة ُّ
الزهَّا ِد

الموضوع  :رثاء الشرٌف الحسٌن بن علً كان لوفاة الشرٌف الحسٌن بن علً صدى فً
وجدان الشعراء والسبب :لما له من مكانة دٌنٌة وقومٌة ٌقول أحمد شوقً:
قام فٌها أَبو الملئِكِ هاش ْم

لك فً األرض والسماءِ مآت ْم
ٌا أَبا ال ِع ْل ٌَة ُِ ال َب
هالٌلَ ،
ِ
سل ْ

آباءك ُّ
هر :هل من المو ِ
ت عاصم؟
الز َ

السوادِ ،والشا ُم واجم
تلك بغدا ُد فً
الدموع ،وع ّما نُ ورا َء َّ
ِ
العٌون باكً الحمائم
وب
س ُك ُ
نُ َ
ِ

واشتركنا ،فمص ُر عبرى  ،ولبنا

الموضوع  :ال ّتغنً ّ
بالثورة العربٌة الكبرى نظم الشاعر حٌدر محمود قصٌدة بعنوان (سٌد
الشهداء) ومنها:
شر ُق َ
وال َّ
عٌون ْاألَبناءِ َو ْاألَحفا ِد
ش ْمسا ا فً
الح َ
شرٌف ُ
ِ
س ٌْن ٌُ ِ
الراٌات ،وأَ ْع ْ
طت ،و ُتعطى
ًِ أَ ُّم ّ
ه َ
وعلى ّخ ْفقِها استفاقت شعوب

ُكل َّ ُحر َ
المٌل ِد
ش ّهاد َة ِ
ألصفا ِد
لم القٌُودِ ،و ْا ْ
من َظ ِ

مرها َو ْحدَ هُ َ
الذي ٌوق ِد الجم
ْج ُ
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محض َرما ِد
رو ُكل ُّ ال ّنٌران
ُ

اقرأ النصٌن اآلتٌٌن ثم أجب كما ٌلٌها:

ٌقول الشاعر فؤاد الخطٌب فً قصٌدته (إلى جزٌرة العرب):
ال ُم ْل ُك فٌك وفً نبٌك وإ ّنه

لألحفا ِد
حق مِن اآلباء ْ

وأما َن ُة التارٌخ فً أعناقهم

من عهد "با َبل َ ٌوم نهضة" "عاد"

س مِن بنً قحطان أو
شاو ِ
َومِنْ ْاألَ ِ

ضر أبا ِد
َعدْ نان َمنْ ُمتح ِّ

فإذا انبروا للمجد فهو سبٌلهم

سداد
ت ِْمشون فٌه على
هدى و َ
ا

وٌقول ال ّشاعر إلٌاس فرحات فً قصٌدته (تحرسك عٌن عناٌة الرحمن):
ش َع ْر ُ
شك ٌا فتى َعدْ نان
ا ْل َع ْر ُ
ُت ْهدي ال َّ
شا ُم أي ُعلك أرٌ َك اة

أ ْبطؤت أَ ْم أَ ْس َر ْع َ
ت فً اْلعلن
ا
ركان
مٌمونة محروسة ْاألَ ِ

فرشوا ال ّنفائس فً طرٌقك عندما

سان
َعلموا
بٌوم قُدو ِم َك الم ِْح ِ
ِ

لوب لما وفوا
ولو ان ّهم فرشوا القُ َ

تسجل بال ّنقٌع القانً
َد ٌْنا ا َّ

أ-ما الموضوع الذي ٌمثله كل من النصٌن السابقٌن؟

مدح ال ّشرٌف الحسٌن بن علً وأبنائه وأحفاده ،وتأكٌد أحقٌتهم فً الملك واالعتراف بفضلهم
والوالء لهم.
ب -استخرج البٌت الذي ٌحمل كل فكرة فً ما ٌأتً:
االعتراف بفضل الحسٌن بن علً وأنجاله على العرب.

-1

لوب لما وفوا
ولو ان ّهم فرشوا القُ َ
-2

تسجل بال ّنقٌع القانً
َد ٌْنا ا َّ

التذكٌر بالماضً المجٌد.

فإذا انبروا للمجد فهو سبٌلهم

سداد
ت ِْمشون فٌه على
هدى و َ
ا
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استنتج الموضوع الذي ٌمثله كل بٌت فً ما ٌأتً:

أ-

قال الشاعر الفلسطٌنً سعٌد الكرمً:

ْ
عادت قرٌش فً م ّنصة َع ِّزها
َو

ص ُر
تقٌم لوا َء ا ْل َم ْج ِد َفلَ ٌَ ْف َرح ال ّن ْ

تأكٌد ّ
حق الهاشمٌٌن فً الملك
ب-

قال ال ّشاعر العراقً محمد الهاشمً:
ٌقر به قرا ُر
َوأَ ْمر ال ُّ

بنً جنكٌز إنّ ّ
الظلم عار
االستٌاء من سٌاسة العثمانٌٌن ووصف ظلمهم.
ث-

قال الشاعر فؤاد الخطٌب:

سلم على شٌخ الجزٌرة ُكلِّها

سلم على تارٌخه المتؤلق

رثاء ال ّشرٌف الحسٌن بن علً.
شعر ال ّتفعٌلة
من األمثلة على التكرار قصٌدة (أغنٌة األرض) للشاعر حٌدر محمود فقد كان تكرار األحرف
والكلمات قد أضفى على القصٌدة إٌقاعا موسٌقٌا غنائٌا ٌقول:
ٌا بالدي
مثلما ٌكبر فٌك ال ّ
شجر الطٌب
نكبر
فازرعٌنا فوق أهدابك
زٌتونا وزعتر

واحملنا أملا ،مثل صباح العٌد ،أخضر
واكتبً اسماءنا
فً دفتر الحب :نشامى.
ٌعشقون "الورد" لكن
ٌعشقون "األرض" أكثر
قد رسمناك على الد فلى
السنابل
وقامات ّ
غابة لِ ْ
السود
لع ٌُ ِن ّ
وحقلا من جدائل.

تقول نازك المالئكة فً قصٌدة النهر العاشق (الصورة الشعرٌّة) ( :

)

أٌن نمضً إ ّنه ٌعدو إلٌنا
القم ِح ال ٌَ ْلوي ُخطاهُ
راكضا ا عبر الحقول ْ
باسطاا ،فً لمعة ال َف ْج ِر ،ذراعٌه إلٌنا
كالرٌح نشوان ٌداه
طافرااّ ،
سوف تلقانا وتطوي ُرعبنا أ ّنً مشٌنا

الموضوع  :توظٌف الرمز واالسطورة الشاعر العراقً ٌحٌى السماوي (النخل) رمزا للشموخ
والقوة والثبات حٌن عبّر عن رفض االحتالل وتنكٌله بالناس ٌقول:
هم ٌقبلون ال ّنخل َ
ّ
النخل مته َّم ٌرفض اْلنحناء
إنّ
وبالتش ُّبث بالجذور
السعف.
وٌا خضراء ّ

* ٌوظف الشاعر ولٌد أسطورة (الغولة) حٌث ٌشٌر إلى ما تعوّ ده بعضهم من تخوٌف االطفال
بالغولة لكن النتٌجة جمٌلة حٌث ٌسبل الطفل عٌونه فً حضن أمه ٌغفو .وٌقصد الشاعر :ما
ٌتعرض له الشعب الفلسطٌنً من مظاهر التخوٌف والتهدٌد ومع ذلك ٌبقى هذا الشعّب متسلحا
باألمل والنصر على العدو الصهٌونً:
حجرها
الصغٌر فوق ْ
و ٌَ ْرقد ّ
"وٌا حبٌب نم"
تخٌفه بغولة َم ْس َ
لوخ ِة ال َقدَم
وربما تغرغر اللّهاة فً َن َغ ْم
ا
ا
دفٌنة َحنون
أرجوحة
فٌسبل العٌون

الموضوع :اْلنزٌاح الدّ اللً
من األمثلة على ذلك قول بدر شاكر السٌاب قصٌدته (أنشودة المطر) :عند الحدٌث عن الحاجة
إلى المطر ،فٌغدو بمثابة الواهب وال ّدافع للعمل.
أس َم ُع ال ّنخٌل ٌَ ْ
ب ال ُم َطر
ش َر ُ
أكا ُد ْ
واَ ْس َم ُع القرى تئنُّ والمهاجرٌن
ٌُصارعون بالمجادٌف وبالقلوع
والرعود منشدٌن:
ف
الخلٌج ّ
َعواصِ َ
ِ
َم َط ْر
َم َط ْر
َم َط ْر

الموضوع  :التناص فً عنوان قصٌدة حبٌب الزٌودي (على ماء مدٌن):
ص ْرحا ا
ب َ
على ماءِ َمدْ ٌَنَ ٌَ ْرتفع ا ْل ُح ُّ
َو ٌَدْ ُمل ُ ُكل َّ الجرا َّح

الرعاة
وٌؤتً ّ
القوي ْاألَمٌن
وتسقً لنا أ ٌُّهذا
ُّ
الصباح.
على ماءِ َمدْ ٌَنَ ٌمت ُّد ُعمر ّ
وفً كل ٌوم
سنزرع عشقا ا ولٌداا
ص ْرحا ا جدٌداا
َو َترفع َ
ُ
ص ّفر ِ
العائٌات براعما
ت
فإنْ َ
سنغنً
على ماءِ َمدْ ٌَن ال عِ ْ
شق دون رٌاح

الموضوع :المرأة
ٌقول عبد الوهاب البٌاتً متحدثا عن محبوبته:
الصغٌر كلّما استدار
أحب وجهها ّ
ّ
الحزٌن الدّافًء ال ُمنهار
ص ْوتها َ
حب َ
أ ُ ُّ
ٌَ ْف َت ُح فً ّ
الظلم ِة ُ
ش ّباكا ا
الضحى أمطاراا
َو ٌَ ْهمً فً ّ
 .أقرأ النص االتً من قصٌدة (الكوكب االرضً) للشاعرة فدوى طوقان ثم أجب عن االسئلة
التً تلٌه:
الكوكب
لو بٌدي أن أحمً هذا
ْ
صعب
من شر خٌار
ْ
لو أنً أملك لو بٌدي
الكوكب
أن أرفع عن هذا
ْ
الحرب
كابوس
ْ
األرض
أن أفرغه من كل شرور
ْ

غض
أن أقتل َِع
جذور ال ُب ْ
َ
الثعلب
ْ
أن أُقصً قابٌل َ
كوكب
أقصٌه إلى أبعد
ْ
أن أغسل بالماء الصافً
ْ
ٌوسف
إخوة
ْ
وأط ّه ُر أعماق اْلخوة
الشر
دنس
من
ْ
ِ
***
لو بٌدي
الكوكب
أن أمسح عن هذا
ْ
الفقر
بصمات
ْ
القهر
أسر
ْ
وأحرره من ْ
ّ
لو بٌدي
ّ
أجتث شروش الظل ْم
أن
الكوكب
وأج ّفف فً هذا
ْ
أنهار الد ْم
أ-ما الموضوع الذي تمثله القصٌدة؟
أن تسود المحبّة والسّالم الكرة األرضٌّة.
ب-أٌن تجد التناص فً القصٌدة؟
(قصة سٌدنا ٌوسف) فً إشارة الى الحقد والكراهٌة.

الموضوع :استنهاض الهمم وإثارتها لمقاومة المستعمر
عبر عن ذلك الشاعر التونسً أبو القاسم الشابً:
إذا ال ّ
شعب ٌوما ا أراد الحٌاة

فل ابد أن ٌستجٌب القدر

وال ُبدّ للٌل أن ٌنجلى
كذلك قالت لً الكائنات

ال ُب َّد للقٌد أنْ ٌنكسر
وحدّثنً روحها ال ُمس ات ْتر
َ

الموضوع  :قول سلٌمان العٌسى فً ثورة الجزائر:
الربٌع البكر أن ٌنهار لٌل
ّ
أنْ ٌدوس القٌد ثائ ِْر
الب ْك ُر
ّ
الربٌع ِ
أن ٌسحق اج ّلد
وأن تحٌا الجزائر.

الموضوع  :إبراز أهمٌّة ال ّتضحٌات التً ق ّدمها شعراء المقاومة
أحمد شوقً فً رثاء عمر المختار زعٌم المقاومة اللٌبٌّة ضد االستعمار االٌطالً(:
الرمال لواء
ركزوا رفُا ات اك فً ّ
المجرد بالغل
السٌف
ّ
ٌاأا ٌُّها ّ
تلك الصحاري غِ ْم ُد ُكل ِّ ُمه ّند
ُخ ٌِّرت َف ْ
اخ َت ْرت المبٌت على ال ُّطوى
أفرٌقٌا ام ْه ُد األسو ِد ولحدُها

)

ٌستنهض الوادي صباح مسا اء
السٌوف على ّ
الزمان مضا َء
ٌكسو ّ
دو بل َء
أ ْبلى
الع َّ
فؤحسنَ فً َ
َ
ل ْم ات ْب ِن جاها ا َّأوتلُ َّم ثراء
ض ّجت علٌك أراجلا ونساء
َ

الموضوع  :فوزي عطوي تضحٌات الشعب المصري فً الخالص من العدوان الثالثً على
مصر فٌقول:
الضاربة
حدِّ ث فتاك عن الوحوش َ
فال ٌو َم َت ّمروا
َحدّ ث عن ْاألَ ْط ِ

ٌا شاهداا مؤسا َة مصِ َر الدّام ٌَ ْة
تدَوها بالدّ ماء الفا َنٌة
كٌف ا َف ْ

وعن ْاألٌَامً والٌتامى حٌنما

ذرفت عٌو ُن ُهم الدّ موع الفانٌة

وتسهدت أجفانهم َف َبد ْ
َت لهم
َّ

إرقة وعٌن باكٌة
عٌن ُم َّ

* الموضوع :وصف مشاهد المقاومة
أحمد شوقً فً قصٌدة فً نكبة دمشق على ٌد المستعمر الفرنسً:
ص ْع ُق
وراء سِ مائِ ِه َخ ْطف َو َ

بلٌل للقذائف والمناٌا

على جنباته واسودّ أفق

الحدٌ ُد اح ّمر افق
صف َ
إذا َع َ

ُ
وحق
د ّم ال ّثوار تعرفه فرنسا وتعل ُم أنه نور
بلد مات فتٌها لتحٌا
وللحرٌة باب

وزالوا دون قومهم لٌبقوا
مضرجة ٌُدَق
ب ُكل ِّ ٌَد
ّ

الموضوع  :تأكٌد مفهوم القومٌّة العربٌّة
محمد مهدي الجواهري فً قصٌدته (ثورة العراق) إلى وحدة صفوف المقاومة فً الوطن
العربً عامّة:
لَعل ّ الذي ولّى من الدّ هر راجع فل َع ٌْش إن لم َت ْبق إال المطالع
تحدِّ ث أوضاع العراق بنهضة
وقد خبرونً أن فً الشرق وحدة

تردِّ دُها أسواقُه وال ّ
شوارع
كنائسه تدعو فتبكً الجوامع

ا
بشائر قد الحت لها الطلئ ُع
نهضة
وقد َخبرونً ان لل ُع ْرب
ُ
ا
ودٌعة ُ
هبوا أن هذا ال ّ
فل ب ّد ٌوما ا أن ُترد الودائ ُع
شرق كان

الموضوع  :مرحلة البحث عن ّ
الذات
محمود دروٌش مصورا عذاب الشعب الفلسطٌنً بعد النكبة:
ماذا جنٌناه نحن ٌا أماه؟
حتى نموت مرتٌن
فمر اة نموت فً الحٌا ْة
ومر اة نموت عند الموت.
ّ
ٌا غابة الصفصاف هل ستذكر ٌن.
الحزٌنْ
أن الذي رموه تحت ظلك َ
شًُ مٌت إنسانْ ؟
كؤي ْ
ِّ
هل تذكرٌن أننً إنسانْ
س ْطو ِة الغ ِْربانْ ؟
وتحفظٌن ُج ّثتً مِنْ َ
وأنت ٌا أ ُ ّماه.
ووالدي وإخوتً ْ
والر ْ
فاق
واألَهْ ل ُ ّ
ٌاء
أح ْ
لعلكم ْ
ْ
أموات
لعلكم
لعلكم مثلً ال ُعنوان.
ما قٌمة اْلنسان.
بلوطن.
بل علم.
ودنما عنوان
ما قٌمة اْلنسان؟

الموضوع ٌ:قول عبد الرحٌم محمود :مرحلة اكتشاف ّ
الذات وتأكٌد الهوٌّة
ســؤحمل روحــً عـلى راحـتً وألقــً بهـا فـً مهـاوي الـردى
وإمــا ممــات ٌغٌــظ العــدى

فإمــا حٌــاة تســر الصــدٌق

ورود المناٌـــا ونٌـــل المنــى

ونفس الشـــرٌف لهــا غاٌتــان

مخــوف الجنــاب حـرام الحـمى

ومـا العٌش؟ ال عشـت إن لـم أكـن

الموضوع  :الشاعر اللبنانً بشارة الخوري (األخطل الصغٌر) دفاعا عن فلسطٌن وشعبها
ص َّف َق المجد له:
ٌا جهاداا َ
ْ
باهت فلسطٌن به
شرف

لبس الغار علٌه األرجوانا
وبناء للمعالً ال ٌُدانى

إن جرحا ا سال منْ جبهتها

لثمت ُه بخشوع شفتانا

وأنٌنا ا باحت النجوى به

عربٌا ا رشفت ُه مقلتانا

أقرأ النصٌٌن االتٌٌن ثم أجب عما ٌلٌها:
ٌقول أبو القاسم الشابً:
نهض المستضعفونَ  ،وص ّمموا!
الم مِنْ َغد إذا
َ
الو ٌْل ُ ٌَا َ
لَ َك َ
ص ْر َح ال َم َظ ِ
سخط أ ٌَّان تعل ُم!..
عبدُونَ قٌودَ ُه ْم وص ُّبوا حمٌ َم ال ُّ
إذا َح َّط َم ال ُم ْس َت ِ
ساخِطا ا
ُّ
ه َُو
ض َ
الحق ٌَ ْغ َفى ُ ..ث َّم ٌَ ْن َه ُ

فٌهد ُم ما شا َد الظلّ ُم ،وٌحط ُم

وٌقول البٌاتً:
لن ٌموت الشهداء
فهم البذرة ّ
والزهرةُ فً أرض الغداء
الساحل والبحر وشعر ال ّ
شعراءِ
وهم ّ
أ-ما المضمون الذي ٌمثلة كل نص من النصٌن السابقٌن:
النصّ األوّ ل:استنهاض الهمم وإثارتها ضد المستعمر
النصّ ّ
الثانً :إبراز أهمٌة التضحٌات التً ق ّدمها شعراء المقاومة.

