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صٌغة سؤال الوزارة  :المضمون الذي ٌمثله البٌت السابك من شعر...............
وستكون أبٌات الفصل الثانً على شكل جدول الجزء األول مضمون البٌت والثانً إشارة البٌت

مضمون

ﻌﻠﻢ

اﳌ

نوع
الشعر

إشارة البيت (رمز)
أخر حرف أو أكثر

االتجاه
الكالسيي

احتذاء نهج الشعراء المدامى فً بناء المصٌدة

انتشار شعر المعارضات الذي ٌُعد إحٌاء لعٌون الشعر العربً المدٌم
التفاعل مع األحداث السٌاسٌة واالجتماعٌة
تطوٌع الشعر العربً لفن المسرح
التعبٌر عن النفس األنسانٌة وما ٌتصل بها من تأمالت فكرٌة

االهتمام بالحب والحدٌث عن المرأة
االستمتاع بحٌاة الرٌف وبساطتها وطٌب أهلها
الحنٌن والشوق إلى الوطن والذكرٌات الجمٌلة
الحنٌن إلى الوطن
التفاؤل واألمل
التسامح والتعاٌش
النزعة األنسانٌة
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ن  /نً
ى /ا
ح  /ار ٌ /د
ب
ر  /ري /
سً  /س
د
اه  /ر
ٌن  /تن  /نً
بّا ٌ /ا

1

وي

شعر
المهجر

التفاعل مع موضوعات الطبٌعة الحسٌة
الحدٌث عن الشكوى واأللم
التجدٌد فً االوزان والموافً
المحافظة على الوحدة العضوٌة للمصٌدة
االنغماس فً الطبٌعة والتعلك بجمالها

نا  /م
ال  /ام
ر /د
ـــه

ﺪّا
اﻟﺒ
ي

جماعة
أبو لو

ﻬﺪ
ﻣ

جماعة
الديوان

دي  /اد

م /ج
ما  /وي /ا ُم
ٌ /ل /ئد  /لد  /ر  /اء
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االتجاه إلى الطبٌعة
العوة إلى المومٌة العربٌة
االعتزاز بالمومٌة
االستٌاء من سٌاسة العثمانٌن
مدح الشرٌف حسٌن بن علً وأبنائه

ﻌﻠﻢ

اﳌ

شعر
الثورة العربية

وصف تجاوب األمة العربٌة مع الثورة
رثاء الشرٌف حسٌن بن علً

ﻬﺪ
ﻣ

شعر المماومة

م  /ل  /ار
ما  /دا  /ب /
ان  /اد
اد
شم  /صم  /جم/
ئم /ق
فاد /الد  /ماد
ْر  /د  /ل  /واُ /م
اء  /داء  /راءٌ /ة
ق
ـع

وي

ﺪّا
اﻟﺒ
ي

التغنً بذكرى الثورة العربٌة الكبرى
استنهاض الهمم وإثارتها لمماومة المستعمر
إبراز التضحٌات التً لدمها شهداء المماومة
وصف مشاهد المماومة
تأكٌد مفهوم المومٌة العربٌة

ٌر  /ور ٌ /ك/
وج /ال
ب /ل
ُر
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