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 يكصف لعاٚا نهٕددج األٔىل  ) لعاٚا يٍ انشؼس يف انؼصس احلدٚس ( 

  0999227270أكادميٛح انمٕالُح                                                              إػداد : ػصاو أتٕ صؼٛهٛك                                    

 .ميفماألدبمبعواعلمدقادقةموثؼاصقةمواجؿؿاسقةمترطتمآثاّرامواضقةمتأثرم  ض ( مب ذأشس انٕطٍ انؼستٙ يف تداٚح انؼصس احلدٚس ؟ 

 .مأدىمإىلمزفورمحرطاتماظؿقررماظورـقة،معـلمثورةمأمحدمسرابيميفمعصر،مواظـورةماظعربقةماظؽربىمض ( يا أشس االظرؼًاز ػهٗ انثالد انؼستٛح ؟ 

ماالدؿعؿارم ض ( يا انر٘ أدٖ إىل ظٕٓز دسكاخ انرذسز انٕطُٛح ؟

ممثورةمأمحدمسرابيميفمعصر،مواظـورةماظعربقةماظؽربى ؟ض ( اذكس أتسش انصٕزاخ انرٙ ظٓسخ يف تداٚح انؼصس احلدٚس 

 ض ( ػهم : شٓدخ احلسكح انصمافٛح يف انٕطٍ انؼستٙ َشاطا يهذٕظا يف تداٚح انؼصس احلدٚس ؟ 
م.وزؼادةمحرطةماظرتمجةمبصػؿفامودقؾةماتصالمبنيماظشرقمواظغربم-2م.ممغؿقفةماالغػؿاحمسؾىمايضارةماظغربقةمم-1م

م.وزفورماظصقاصةممم-5.ممواظؿأثرمباآلدابماظعاٌقةمم-4.موإردالماظؾعـاتماظعؾؿقةمإىلمأوروبامم-3م

     
    

 ض ( ػالو أطهك نمة ) يدزظح اإلدٛاء ٔانُٓعح ( ؟ ) ػسف االجتاِ انكالظٛكٙ ؟ ( 
سؾىمايرطةماظشعرؼةماظيتمزفرتميفمأوائلماظعصرمايدؼث،مإذماظؿزممذعراؤػاماظـظممسؾىمغفجماظشعرماظعربيميفمسصورمازدػاره،مباحملاصظةممؼطؾقم

مسؾىمبـقةماظؼصقدةماظعربقةمواختاذػامعـًؾامُؼقؿذىميفمأوزاغفاموضواصقفا،موعؿاغةمأدؾوبفا،موجزاظةمأظػازفا،مومجالمبقاغفا.م

 األجٛال انرٙ متصم االجتاِ انكالظٛكٙ ) يدزظح اإلدٛاء ٔانُٓعح ( ؟ ض ( اذكس أتسش    
م:محمؿودمداعيماظؾاروديماظذيمؼعٓدمرائدماالواهماظؽالدقؽي،موأمحدمذوضي،موحاصظمإبراػقم.وعنمذعرائهاىقلماألولمم

مة.:مععروفماظرصايف،موُعَقٖؿدمَعفديماىواػري،موسؿرمأبومرؼشوعنمأذفرمذعرائهواىقلماظـاغيمم

  ض ( يا ْٙ أتسش يظاْس االجتاِ انكالظٛكٙ ) يدزظح اإلدٛاء ٔانُٓعح ( ؟ 
 .م،مواظؿزاممسؿودماظشعرماظعربي؛مأيموحدةماظوزنمواظؼاصقةمواظرويفامنمحقث:مضوةمأدؾوباحؿذاءمغفجماظشعراءماظؼداعىميفمبـاءماظؼصقدةمعم-1

 .ممتطوؼعماظشعرماظعربيمظػنماٌلرحم-م-4ممممممواالجؿؿاسقةاظؿػاسلمععماألحداثماظلقادقةممم-3ماغؿشارمذعرماٌعارضاتمم-2

 ض ( كٛف ادررٖ شؼساء يدزظح اإلدٛاء ٔانُٓعح ) انكالظٛكٛح ( تُٓج انشؼساء انمدايٗ يف تُاء انمصٛدج ؟ 
  من حيث: قوة أسموبيا وجمال معانييا، والتزام عمود الشعر العربي؛ أي وحدة الوزن والقافية والروي

موػوماحملاصظةمسؾىمبـقةماظؼصقدةماظعربقةميفمأوزاغفاموضواصقفام،موعؿاغةمأدؾوبفاموجزاظةمأظػازفامومجالمبقاغفام.:  ػًٕد انشؼسض ( ػسف 

 دمٛمٛا نؼٌٕٛ انشؼس انؼستٙ انمدٚى ؟
ً
مصنماٌعارضاتم  ض ( يا ادلظٓس انر٘ ٚؼد إدٛاء

موحرفماظرويموحرطؿه.ميفماظوزنمواظؼاصقةموعوضوسفامةمعشفورة،متشرتكمععفامضصائدمغلففامضائؾوػامسؾىممنطمضصائدمدابؼمض ( ػسف ادلؼازظاخ ؟

  أمحدمذوضي؟  ض ( يٍ ْٕ إياو ادلؼازظاخ انشؼسٚح يف انؼصس احلدٚس
م.ممبائقةمأبيممتام،مودقـقةماظؾقرتي،موغوغقةمابنمزؼدون،موداظقةمايصري،موػؿزؼةماظؾوصريي ؟ ض ( ٚؼد شٕلٙ زائد ادلؼازظاخ انشؼسٚح

 أدى إلى ظيور أغراض شعرية جديدة    ؟ انرفاػم يغ األدداز انعٛاظٛح ٔاالجرًاػٛحض ( يا أشس 
م

 (مدرسة اإلحياء والنهضة) الكالسيكياالتجاه أوال : 



 

 

 ماظشعرماظورين،مواظدسوةمإىلماظؿعؾقمموعواطؾةماظـفضةمايدؼـة انرٙ ظٓسخ يف انؼصس احلدٚس ؟ اجلدٚدج  األغساض انشؼسٚحض ( يا ْٙ 
ع انشؼس نهًعسح

ّ
مامحدمذوضيم؟  ض ( يا ْٕ أٔل يٍ طٕ

م.معصرعمطؾقوباترا،موجمـونمظقؾى،موسـرتة  ض ( يا ْٙ أتسش ادلعسدٛاخ انشؼسٚح انرٙ َظًٓا شٕلٙ ؟ 

ع انشؼس انؼستٙ نهمصص انرازخيٛح ادلهذًٛح
ّ
م.أمحدمحمرمم"اإلظقاذةماإلدالعقة"مم؟مم ض ( يٍ ْٕ انر٘ طٕ

 ض ( ػسف " اإلنٛاذج " ؟ 
صـظؿفهاميفمثالثهةمآالفمبقهتمصهٓورمممممم-صؾىماهللمسؾقههمودهؾممممم-هدثمصقفامسنمدريةماظـيبمعؾقؿةمعنماظشعرماظؼصصيماظؿارخييمطؿؾفامأمحدمحمرمم،م

م.معؾؿزّعاماظؿلؾللماظزعينميفمسرضماألحداثصقفامحقاةماظـيبماظؽرؼم،معـذموالدتهمحؿىموصاته،م

 ظٛكٙ ؟ ض ( يا ْٙ أتسش اخلصائص انفُٛح نإلجتاِ انكال 
اظشعراءماظؼداعىميفمتؼاظقدماظؼصقدةماظعربقةمعنمحقث:ماظصورماظؾقاغقة،مواٌعاغي،مووحدةماظوزنمواظؼاصقة،مواخؿقهارماألظػهازمعهنماٌعفهمممممممجماراةم-1

متغؾبمسؾىمأذعارهماظـربةماًطابقة.م-3.مممممجيددميفمأشراضهماظشعرؼةموعوضوساتهم-2ممممماظشعريماظؼدؼم.م

 يغ انرًصٛم.ٔانُٓعح تني يظاْس إدٛاء انشؼس انؼستٙ انمدٚى ػُد يدزظح اإلدٛاء ض ( 
 احتذاء نهج الشعراء القدامى في بناء القصيدة)   َأيَد المُنوِن قَدحـــــــــــــــــــــــــــــــِت أي ِزناِد  وأطــــــــــــــــرِت أية شعمةٍ  بفؤادي     

 (  انتشار شعر المعارضات )    الطْمــــــِح، َأشـباٌه َعوادينـا     َنْشـجى ِلـواديَك، َأم َنْأسى لوادينايــا نـائح    
 (  التفاعل مع األحداث السياسية واالجتماعية)  َرسوال قُــــــــــــــــــــــــــــــــــْم لمُمعّمِم َوفِّـِو الَتْبجيـال    كـاَد الُمعّمُم أْن َيكـــــــــــــــــونَ     
 

 

 موغؿقفةماالغػؿاحمسؾىماآلدابماظغربقةم-2.متطوراتمدقادقةمواجؿؿاسقةموثؼاصقةميفماظعاملماظعربيم-1ض ( يا ظثة ظٕٓز اإلجتاِ انسٔياَعٙ ؟ 
 :ٕاٌ ـدٚــــح انـــــــــاػــــًــــجأٔال : 

ػيمحرطةمودؼدؼةميفماظشهعرماظعربهيمايهدؼثمزفهرتميفماظـصهلماألولمعهنماظؼهرنماظعشهرؼنممإثهرمممممممممممم اندٕٚاٌ ( ؟ض ( ٔظخ ادلمصٕد تـ ) مجاػح 

 .مصالتمصؽرؼةمضاعتمبنيمأسالعفا:مسؾاسمحمؿودماظعؼاد،موإبراػقممسؾدماظؼادرماٌازغي،موسؾدماظرمحنمذؽري
 غلؾةمإىلمطؿابم)اظدؼوانميفماألدبمواظـؼد(،موػومطؿابمغؼديمأّظػهماظعؼادمواٌازغيم؟  ض ( يا ظثة ذعًٛح مجاػح اندٕٚاٌ تٓرا االظى

 ،معـلم)مذقؾيم،مومػازظتم(ممخآصةممتأثرتمباظـؼاصةماألدبقةماإلنؾقزؼة؟   ض ( اذكس تؼط ادلؤشساخ انصمافٛح يف شؼس مجاػح اندٕٚاٌ
 اظشعرمظدؼفممتعؾريمصادقمسنموجدانماظشاسرموواربهماظعارػقةممنألؼس ؟ مجاػح اندٕٚاٌ إىل ذٕخٙ انصدق انفُٙ يف انشدػٕج ض ( ػهم : 

  وواربهماظعارػقةم،مبذاتقةماظشاسرماظػردؼةماػؿؿواألغفمم  ض ( ػهم : اترؼاد مجاػح اندٕٚاٌ ػٍ شؼس ادلُاظثاخ ٔاجملايالخ ؟
م.ممو"ػدؼةماظؽروان"مو"سابرمدؾقل"مظؾعؼادم-2.مم"ضوءماظػفر"مظعؾدماظرمحنمذؽريمم-1 ؟ ض ( يا ْٙ أتسش اندٔأٍٚ انشؼسٚح جلًاػح اندٕٚاٌ

 ض ( يا ْٙ أتسش ادلاليخ انرٙ ذُأذلا شؼساء مجاػح اندٕٚاٌ ؟ 
  تأعالتهماظؿعؾريمسنماظـػسماإلغلاغقةموعامؼؿصلمبفامعنمتأعالتمصؽرؼةموغظراتمصؾلػقةمغاذؽةمسنمواربمغػلقةمذاتقةمؼرصدمصقفاماظشاسرماغػعاالتهموم-1  
.ممموايفاظؿفدؼهدميفماألوزانمواظؼهممم-م4مايدؼثمسنماظشهؽوىمواألمل،مواإلحلهاسمباظضهققمواظلهأمممممم-3م،ماظؿػاسلمععمعوضوساتماظطؾقعةمايلقةم-2م

م.ماحملاصظةمسؾىماظوحدةماظعضوؼةميفماظؼصقدةم-5

 ثانيا  : االتجاه الرومانسي 



 

 

 ض ( ػهم : أكصس شؼساء مجاػح اندٕٚاٌ يٍ احلدٚس ػٍ دمائك انكٌٕ ٔأظساز انٕجٕد ٔػامل اجملٕٓل .
سنماظـػسماإلغلاغقةموعامؼؿصلمبفامعنمتأعالتمصؽرؼةموغظراتمصؾلػقةمغاذؽةمسنموهاربمغػلهقةمذاتقهةمؼرصهدمصقفهاماظشهاسرماغػعاالتههموتأعالتههممممممممممألغهمؼعرب

م.موأصؽاره

مػؾلػيم،موؼعاجلماالعورماظـػلقةمألغهمؼطغىمسؾىمعضاعقـهماىاغبماظػؽريماظ .ٚغهة ػهٗ شؼس مجاػح اندٕٚاٌ انؼًك ٔانغًٕضض ( ػهم : 

 .والسأم  ألغفامتؿقدثمسنماظشؽوىمواألملمواإلحلاسمباظضقق ض( ػهم : جاءخ تؼط أشؼاز مجاػح اندٕٚاٌ ذصٕٚسا دلؼاَاذٓى ؟
  .ماظذيمؼؿؼقدمباظوزٔنموؼؿقررمعنماظؼاصقةػوماظشعرم ض ( ػسف انشؼس ادلسظم :

باظـؼاصةماظروعاغلقةماظيتمهّطهممطهلماظلهدودماظهيتمتؼهلمأعهامماظشهاسرمممممممممبلؾبمتأثرػم  ؟ يٛم مجاػح اندٕٚاٌ إىل انرجدٚد يف انشؼس انؼستٙض ( 

م.ميفماظصقاشةمواألوزانمواظؼوايف؛مطيمؼؿاحمظؾٓشاسرمايرؼةماظؽاعؾةميفماظؿعؾريمسنموربؿهماظذاتقة

 ٔاألٔشاٌ ؟ ض ( ػهم : ذأشس مجاػح اندٕٚاٌ تانصمافح انسٔياَعٛح انرٙ حتطى كم انعدٔد انرٙ ذمف أياو انشاػس يف انصٛاغح 
م.مطيمؼؿاحمظؾٓشاسرمايرؼةماظؽاعؾةميفماظؿعؾريمسنموربؿهماظذاتقة،موتصوؼرمخواىهماظـػلقة

وحهدةماٌوضهوع،مممموؼلهؿؾزممذظه ممؼؾؿقممطلمبقهتماهامضؾؾههمواهامبعهده،مممممممحقثاظؼصقدةمجلّدامواحّدا،ممػومجعلض ( ػسف انٕددج انؼعٕٚح ؟ 

 .متؽونماظؼصقدةمطاظؽائنمايي،مظؽلمسضوموزقػؿه،موبذظ ممووحدةماٌشاسرماظيتمؼـريػاماٌوضوع
 ض ( يا ْٙ أتسش اخلصائص انفُٛح نشؼس مجاػح اندٕٚاٌ ؟ 

 ؼـقومإىلماظؿفدؼدماظشعريمباظرتطقزمسؾىماظذاتمواهلقاممباظطؾقعةموععاىةماٌوضوساتماظـػلقةمواالغصرافمسنمذعرماٌـادؾات.م-1

 ؼطغىمسؾىمبعضمعضاعقـهماىاغبماظػؽريماظػؾلػي.م-3ممؼفؿٓممبؿقؼققماظوحدةماظعضوؼةمظؾؼصقدة.م-م2

 ض (  يا ادلظٓس انر٘ متصهّ األتٛاخ انرانٛح ، يٍ يظاْس مجاػح اندٕٚاٌ : 
 يحوطني منَك بحـــــــــٌر لْسُت أعرفـو      وَمْيـَمٌو لْســـُت أدري مـا َأقاصيوِ          
ن اْستقّر عمـــــــى الثَّرى ُجْثماني            َأنا في َجناِحَك َحيُث غاب َمَع الدُّجى     وا 
 قْد وَجْدُت الّسْيَد َأْىــــدى ِلأَلسى       َوَوجْدُت النَّوَم َأْشجــــى ِلْمَحشى       
 ، ٔاالنرصاو تؼًٕد انشؼس انؼستٙ.ٔاشٌ تني مجاػح اندٕٚاٌ ٔاالجتاِ احملافظ يٍ دٛس: انهغح، ٔادلؤشساخ اخلازجٛح - 6 

 االجتاِ احملافظ مجاػح اندٕٚاٌ 
 تستخدم لغة العصر السهمة الواضحة وتبتعد عن انهغح

 االلفاظ الجزلة .
 يختار االلفاظ والمفردات من

 المعجم الشعري القديم
 ادلؤشساخ

 اخلازجٛح 
 تأثرت جماعة الديوان بالثقافة األدبية اإلنجميزية

 وأتيح لروادها أن يتأثرواخاّصة،   
 و" هازلت"  باألدباء اإلنجميز الرومانسيين، مثل: "شيمي"

 احتذاء نهج الشعراء القدامى في بناء القصيدة
 ومعارضة بعض القصائد 

 االنرصاو
 تؼًٕد انشؼس

 ، ومن ذلك ظهور التجديد في األوزان والقوافي
 الشعر المرسل

 يمتزم بعمود الشعر العربي ، أي
 الوزن والقافية والروي .وحدة 

 
 

 



 

 

 : أتٕنٕ مجاػح شاَٛا : 
 واظعربمػيمإحدىماٌدارسماألدبقةميفماألدبماظعربيمايدؼث،مضؿتمبعضمذعراءماالواهماظروعاغليميفمعصرمض ( يٍ ْٙ مجاػح أتٕنٕ ؟ 

مومسقتمبذظ مغلؾةمإىلمإظهماٌودقؼامواظشعرمسـدماإلشرؼق.م  ض ( يا ظثة ذعًٛح مجاػح أتٕنٕ تٓرا االظى ؟

   ض ( يا ْٙ أتسش انؼٕايم انرٙ أظًٓد يف ظٕٓز مجاػح أتٕنٕ ؟
م.مموتراجعماإلغؿاجماظشعريمىؿاسةماظدؼوانم-2م.ماىدلماظذيماحؿدممبنيماالواهماحملاصظمومجاسةماظدؼوانمم-1

مواظؿأثرمبأدبماٌففر.مم-4ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.مموزؼادةماالغػؿاحمسؾىماآلدابماظغربقةمم-3

)ماٌهالحمموسؾهيمحمؿهودمرههمممممم)موراءماظغؿهامم(ممموإبهراػقممغهاجيممم،م)ماظشهػقماظؾهاطيم(ممممأمحدمزطيمأبهومذهاديمم؟ض ( يٍ ْى أتسش زٔاد مجاػح أتٕنٕ 

م)متائفونم(م.وحمؿودمحلنمإمساسقلمم)مأشاغيمايقاةم(مموأبوماظؼادمماظشابيمم،اظؿائهم(م

  .م،موابؿعدوامسنمذعرماجملاعالتمواٌـادؾاتمصدسوامإىلماظوحدةماظعضوؼةمظؾؼصقدة  ض ( إالو دػا مجاػح أتٕنٕ ؟
مىلإ ودسهوام،  اظشهعرمسـهدػمموربهةمذاتقهةمتـؾهعمعهنماألسؿهاقمممممممالنم ض ( ػهم : اترؼاد شؼساء مجاػح أتٕنـٕ ػـٍ شـؼس اجملـايالخ ٔادلُاظـثاخ ؟  

معوضوساتمجدؼدةموتـاوظواماألذقاءماظؾلقطةماٌأظوصةمبروحمإغلاغقةموتأعلمصؽريم.م

م.مرئقّلامأمحدمذوضيممأمحدمزطيمأبومذاديممعؤدلفا ؟ ض ( يٍ ْٕ يؤظط ْرِ اجلًاػح ٔيٍ زئٛعٓا 

ملمؼهدخؾواميفمععهاركمعهعمذهعراءماالواػهاتماالخهرىم،موغظهرواممممممممم؟كٛف كاَد انؼاللح تني مجاػح أتٕنٕ ٔاالجتاْاخ انشؼسٚح األخـسٖ (ض

م.موادؿؽؿؾواماظعؼادميفمجمؾؿفمتؽرميامظهم،مإظقفامغظرةماحرتامموتؼدؼرم،مصاخؿاروامذوضيمرئقلامىؿاسؿفمم

 ض ( يا ْٙ أتسش ادلٕظٕػاخ انرٙ ذُأذلا شؼساء مجاػح أتٕنٕ ؟ 
م.ماالػؿؿاممبايٓب،موايدؼثمسنماٌرأةم-مم2م.ممممممشكقصفاموعـاجاتفااالغغؿاسميفماظطؾقعة،مواظؿعؾقمجبؿاهلا،موتم-1ممم

مايـنيمواظشوقمإىلماظورنم-4مممممممممممممممممممممممممممممممممماالدؿؿؿاعمحبقاةماظرؼلموبلارؿفامورقبمأػؾفام-3

عالذػهمماآلعهنماظهذيمبـهوامإظقههممممممماظطؾقعهةمألنممم ض ( ػهم : اَغًاض شؼساء مجاػـح أتٕنـٕ يف انطثٛؼـح ٔانرؼهـك اًاذلـا ٔيُاجاذٓـا ؟

 .معشاسرػم،موجعؾوػامتشارطفممأحادقلفم،موابؿعدوامسنموصػفاماظؿؼؾقدي،موأطـروامعنماظؿعؾريمسنمععاغقفممباظصورةماظشعرؼة
 ض ( يا ْٙ أتسش اخلصائص انفُٛح نشؼس مجاػح أتٕنٕ ؟ 

ممتفؿممباظؿفربةماظشعرؼةم–م-3م.ممتلؿكدمماألظػازماٌوحقةم-م-2م.مم،مواظؿعؾريمباظصورةماظشعرؼةمممتقلمإىلماظؿشكقصمواظؿفلقمم–ام

 وؼلؿفقبمظهمادؿفابةماغػعاظقة.مماظؼصقدةمتـؾعمعنمأسؿاقماظشاسرمحنيمؼؿأثرمألنم. ض ( ػهم : اْرًاو شؼساء مجاػح أتٕنٕ تانرجستح انشؼٕزٚح 
 ادلٕظٕػاخ انرٙ ذُأذلا شؼساء كم مجاػح؟يا أٔجّ انشثّ ٔاالخرالف تني مجاػح اندٕٚاٌ ٔمجاػح أتٕنٕ يٍ دٛس  - 2

 أٔجّ االخرالف أٔجّ انرشاتّ
 االهتمام بالطبيعة ومناجاتها
 االبتعاد عن شعر المناسبات

 التأثر باألدب الغربي .

 : ييتمون بالجانب الفكري الفمسفي والنفس جماعة الديوان
 االنسانية وييتمون بالوحدة العضوية .

 : ييتمون بحياة الريف وبساطتيا ، ويكثرون من الحديث جماعة أبولو
 عن الحب والمعاناة والحنين إلى الوطن .

 
 



 

 

 : شانصا  : شؼس ادلٓجس 
أدبقهةمم وطوغهوامروابهطمم، اظشعرماظذيمغظؿهماظشعراءماظعربماظذؼنمػاجروامعنمبالدماظشهاممإىلمأعرؼؽهاممممػوم  ض ( ػالو ٚطهك نمة " شؼس ادلٓجس " ؟ 

مصقػاموجمالتمتفؿممبشؤوغفمم.وأصدروام

واخؿؾطهوامباظلهؽانماألصهؾقنيممممم-2مأجواءمايرؼةمواالغػؿاحميفماظؾالدماىدؼدة،مم-1مض ( يا ْٙ انؼٕايم انرٙ أشسخ يف انشؼساء ادلٓجسٚني  ؟ 

 .ممتأثروامباألدبماألعرؼؽيم-3
 ماظعصؾةماألغدظلقةميفماٌففرماىـوبيمم-2ممماظرابطةماظؼؾؿقةم-1؟مض ( يا ْٙ أتسش انسٔاتط األدتٛح نشؼس ادلٓجس 

ترأدفامُجربانمخؾقهلمُجهربانمصهاحبمدؼهوانم"ماٌواطهب"موعهنمروادػهاموبعهضمدواوؼهـفم:مٔإؼؾقهامأبهوممممممممممممم؟مض ( يٍ ْى أتسش زٔاد انساتطح انمهًٛح  

م.ممعاضيم"اىداول"،موعقكائقلمُغَعقؿةم"مػؿسماىػون"،موَغلقبمَسرؼَضةم"األرواحمايائرة"موشريػم

 .ممسـاصرماظؿفدؼدميفماظرؤؼامواظؾغةمواإلؼؼاعمبروّزامواضّقاممبرزتمميا انر٘ تسش ندٖ شؼساء انساتطح انمهًٛح ؟  ض (
ٌَِعؾوف،ممترأدفاماظشاسرم  ؟ض ( يٍ ْى أتسش زٔاد انؼصثح األَدنعٛح    ممَرذقدمخوريمصاحبمدؼوانم"مظؽلمزػرةمسؾري"،موعنمروادػا:مصوزيما

بلهؾبمأجهواءمايرؼهةموماالغػؿهاحميفماظهؾالدماىدؼهدةمواالخهؿال مممممممم   ض ( ػهم : جاء شؼس ادلٓجس ظهعا زلٛما صادلا ٔنغرٓى ظٓهح ٔٔاظـذح .  

 باظلؽانماألصؾقنيمواظؿأثرمباألدبماالعرؼؽيم.
 ؟  أتسش يٕظٕػاخ شؼس ادلٓجس ض ( يا ْٙ

مماظدسوةمإىلماظؼوعقةماظعربقةم-م6مماالواهمإىلماظطؾقعةم-م5مماظـزسةماإلغلاغقةم-م4ممحماظدؼيناظؿلاعم-م3مماظٓؿػاؤلمواألعلم-م2ممايـنيمإىلماظورنم-م1

سٓؾهرمذهعراءماٌففهرمسؿهامخيهؿؾجميفمغػودهفممعهنمحهـنيموذهوقمإىلممممممممممصؼهدممض ( يٍ يٕظٕػاخ شؼس ادلٓجس ) احلُـني إىل انـٕطٍ ( ٔظـخ ذنـك 

 . وأظػازمبلقطةمرضقؼةمأوراغفم،موحلرتفممسؾىمصراقمأػؾفمموأوراغفمماشاسرمصادضة
متؼوممسؾىماظؿعاؼش،مواالحرتامماٌؿؾادل،مواظؿلاعحممبلؾبمرؾقعةمحقاةماٌففرؼنيماظيت ض ( ػهم : ظاد انرعايخ ٔانرؼاٚش تني ادلٓجسٚني .

تعؾريمسنمعوضلمإغلاغي،موظهمرداظةمداعقةمؼـؼؾهفاماظشهاسرمإىلممممسـدػممماظشعرمألن  . ض ( ػهم : ػرب شؼساء ادلٓجس ػٍ انمٛى االَعاَٛح يف شؼسْى

ماظـاسمبؾغةمدفؾةمواضقة،متدسومإىلماظؼقمماظعؾقا

 ؟  اخلصائص انفُٛح نشؼس ادلٓجسض ( يا ْٙ 
ماظشعرؼةماظؿؼؾقدؼة.ميقلمإىلماظؿفدؼدميفماٌوضوساتموؼؾؿعدمسنماألشراضمم-2ممممؼوزلماظرعزمظؾؿعؾريمسنمبعضماٌعاغيماظؿأعؾقةمواإلغلاغقة.مم-م1

مؼـظممسؾىماألوزانماظؼصريةمواجملزوءة،موؼشقعمصقهماظؿقررمعنماظؼاصقةماٌوحدة.م-م4مؼرطزمسؾىماظؼقمماإلغلاغقةمطاظؿلاعحمواظؿعاؼشمواظؿعاون.م-م3

م.مظؾؿعؾريمسنمبعضماٌعاغيماظؿأعؾقةمواالغلاغقةم.مض ( ػهم : ذٕظٛف شؼساء ادلٓجس نهسيص يف لصائدْى 

 ( :  انشؼس ادلٓجس٘ ادلٕظٕع انر٘ متصهّ األتٛاخ انرانٛح يٍ يٕظٕػاخ ) ددد  ض ( 
 : ......................................................................  ّإرا هب َرَمْشُت األََُل فيَ فإًٌّي      لذٓ رْمِشُن أَسحوِطُش الّذهَع ُهٌَصبّب  -أ   

 ..................................................................................  أَيِزا الّشبمي ّهب بَِل داٌء        ُمْي َجويالً جَش الْجَْد َجويال -ة     

ٍِ         طْيٌل عشيٌط يَْعـــُوُش األسَض ّالســـــو  -ج      ..........................................................بسالٌم علٔ اإلسالم أيبم َهْجـــــــِذ

 .............................................................ّإرا اشحذَّت الزئـــــــــــبُة ُعْاًء       فلٌُقببِل ُعْاَءُـــــــــــــــــــــــــب ببلٌَّشبئذْ  -د     

َُُل فبًقطعَث عي الخشيـش  -ٍ        ...................................................................................................يب ًُِش ُل ًضبْث هيب

مواظـفرماٌؿفؿدمرعزمإىلمضؾؾه؟مماظؿقـةمايؿؼاءمرعزمإىلماالغلانماألغاغيم،مم(، انُٓس ادلرجًد   تمٕنّ ) انرُٛح احلًماء   ض ( إالو زيص 



 

 

 شانصا : شؼس انصٕزج انؼستٛح انكربٖ : 
حهنيمم ادهؿفابةمرؾقعقهةمظظهاػرةماظٓؿقهٓديماظهيتمصرضهؿفاماظلهقطرةماظعـؿاغقهةمسؾهىماظهورنماظعربهيممممممممممم؟ماَطهمد انصٕزج انؼستٛح انكربٖ  مل( ض 

 .محاولماظعـؿاغقونمتغرؼبماظعربمسنمثؼاصؿفمموحضارتفمموتراثفمموترتؼ مظغؿفم

صهؤادماًطقهب،مومجقهلماظعظهم،موإظقهاسمصرحهات،موحمؿهدمممممممم .( اذكس أتسش انشؼساء انرٍٚ ٔاكثـٕا فـ ج انصـٕزج انؼستٛـح انكـربٖ ؟  ض

ماظعدغاغي،موحمؿدمعفديماىواػري

م.مواظدسوةمإظقفاميفمضصائدػممماالسؿزازمباظؼوعقةماظعربقةم-1؟  يٕظٕػاخ شؼس انصٕزج انؼستٛح انكربٖ  ياْٙ أتسشض ( 

م.معدحماظشرؼلمايلنيمبنمسؾيموأبـائه،موتأطقدمأحؼقؿفمميفماٌؾ م-3مممممم.ماالدؿقاءمعنمدقادةماظعـؿاغقني،مووِصُلمزؾؿفمم-2

ماظؿغـٓيمبذطرىماظـورةماظعربقةماظؽربىمم-6ممممرثاءماظشرؼلمايلنيمبنمسؾي.م-5مموصلمواوبماألٓعةماظعربقةمععماظـٖورة.مم-4

 اظؾغةمواظؿارؼخمواظـؼاصةم؟ انرٙ جتًغ تني انشؼٕب انؼستٛح ( يا ْٙ انؼٕايم ادلش كح  ض

 ) ػهم : نمة فؤاد اخلطٛة تشاػس انصٕزج انؼستٛح انكربٖ ؟  ( يٍ ْٕ شاػس انصٕزج انؼستٛح انكربٖ ؟ ض
ماػهامأظؼميتاظهممألغهمعنمأبرزماظشعراءماظعربماظذؼنمجمدواماظـورةماظعربقةمبؼصائدمعنمسقونماظشعرماظعربيماظؼوعيم،معنمأبرزػامضصقدةم:مهقةماظـفضةم"م

م.ميفمعـقهمظؼبمذاسرماظـورةماظعربقةماظؽربىمدؾّؾاصؽاغتمم،بنيمؼديماظشرؼلمايلنيم

 ؟مٌامأعؾوهميفماظوحدةمواظؿقررستٛح انكربٖ ( ػهم : جتأب األيح انؼستٛح يغ انصٕزج انؼ ض

 صّدىمطؾرّياميفموجدانماظشعراءميفمذؿىمبؼاعماظعاملماظعربيتركم( يا أشس ٔفاج انشسٚف احلعني تٍ ػهٙ ػهٗ انشؼس ٔانشؼساء ؟  ض 

ا يف ٔجداٌ انشؼساء( ػهم :  ض
ً
ٖ كثري

ً
 وضوعقة.مٌامظهمعنمعؽاغةمدؼـقةم كاٌ نٕفاج انشسٚف احلعني تٍ ػهٙ صد

 ؼلؿكدمماظـربةماًطابقةمواظؿعؾريماٌؾاذرمسنماٌعاغي.م-1؟  اخلصائص انفُٛح نشؼس انصٕزج انؼستٛح انكربٖ( يا ْٙ  ض

مممسؿودماظشِّعرماظعربيؾؿزؼمم-3مممم.معنمخاللماالسؿزازمباظؼوعقةماظعربقةمممؼؿصلمبلؿوِّماظعارػةموحرارتفام-2

 ٚرًٛص شؼس انصٕزج تانُربج اخلطاتٛح؟    ض (
َ
غظرامظطؾقعةماظظروفماظلقادقةماظيتمطاغتمتلهؿؾزممادهؿـفاضماهلؿهمموادهؿـارةماظـػهوسميفمممممممل

 دؾقلماظوضوفميفموجهماظظؾمم.م

خ  ض (
ِّ
ؼد شؼس انصٕزج ظجاًل ذازخيٛا نألدداز انعٛاظٛح، ٔظ

ُ
األذهكا ممألغههمؼردهممظوحهةمواضهقةماٌعهاملمتهؾنيماألحهداثمومممممممم-م1ذظ ٚ

مطؿامبقـتمواضعمحالماظعـؿاغقنيمواألذىماظذيمأيؼوهمباظعربم.م-م2مواظؿوارؼخمواألوضاعمواٌواضلماظلقادقةماظيتمطاغتمإبانماظـورةماظعربقةم.

 إضاصةمإىلمعواضلماظعربمواظدولماالخرىمعنماظـورةمضدماظعـؿاغقنيم.مم-3م

 انصٕزج انؼستٛح انكربٖ :ض ( ددد ادلٕظٕع انر٘ متصهّ األتٛاخ انرانٛح يٍ شؼس 
 .............................   أببُي الْسٓ فخشا بِن ّلي الفخش                 اّلئل قْهي ببسك هللا فيِن    -1      

 ....................................... ّال ًحّس بوب للٌّيش هي ألن .             ظّي العذٓ أًٌب ًعٌْا لظلوِن     -2      

 ...............................حّي الششيف ّحّي البيث ّالحشهب         ّاًِط فوثلل يشعٔ العِذ ّالزهوب  -3      

 ....................................... ًفشت هي األغْاس ّاألًجبد                    هللا أمبش جلل أهة يعشة      -4      

 ..........................................قبم فيِب أبْ الوالئل ُبشن          لل في األسض ّالسوبء هآجن      – 5      

 .........................................في عيْى األبٌبء ّاألجذاد         ّالششيف الحسيي يُششق شوسب     -6      



 

 

 زاتؼا : شؼس ادلمأيح : 

م.ممصرؼْقمعنماظٗشعراءمضاومماالدؿعؿار،موسؽسماظواضعمبؽلِّمتػاصقؾهورمصظف؟ماالظرؼًاز األجُثٙ ٔاحلسكح انصَٕٓٛٛح ػهٗ انشؼس ( يا أشس  ض

مهلؿمموإثارتفامٌؼاوعةماٌلؿعؿرمادؿـفاضمام-؟مأ( يا ْٙ أتسش ادلعايني انرٙ ذُأذلا شؼس ادلمأيح يف األلطاز انؼستٛح ض 

متأطقدمعػفومماظؼوعقةماظعربقةم-دم.ممموصلمعشاػدماٌؼاوعةم-جممممذفداءماٌؼاوعةم ضدعفا اظيت اظؿضققات أػؿقة إبرازم-ب

عهنمأجهلماظوضهوفميفموجههماٌلهؿعؿرؼنمواًهال معهنمممممممم؟  ( ػهم : محم انشؼساء يف األلطاز انؼستٛـح يًٓـح اظـرُٓاض ًْـى انشـؼٕب ض

 رغقاغفمموادؿؾدادػمم،موأنماألعةمدؿؾعثمعنمجدؼدم

م.ممسؾىماٌؼاوعة باسـّا ظؿؽونم؟ ( ػهم : كاٌ انشؼساء ٚرثازٌٔ يف َظى لصائٓى ػُد انُكثاخ .  ض

 ض ( يا ادلظٓس انر٘ حتًهّ األتٛاخ انرانٛح يٍ شؼس ادلمأيح يف األلطاز انؼستٛح ؟. 
ماهلؿمموإثارتفام(م)مادؿـفاضمممممممممإذاماظشعبمؼوعامأرادمايقاةمممممصالمبدمأنمؼلؿفقبماظؼدرممممممممممممممممم

مرطزوامرصات ميفماظرعالمظواءممممؼلؿـفضماظواديمصؾاحمعلاءممم)ممإبرازمأػؿقةماظؿضققاتماظيتمضدعفاماظشفداءم(مممممممممممممممم

مإذامسصلمايدؼدمامحٓرمأصقمممممممممسؾىمجـؾاتهموادوٓدمأصقممممممممم)موصلمعشاػدماٌؼاوعةم(ممممممممممممممم

ا يف شؼس ادلمأيح انؼستٙ ( ػهم :  ض
ً
ا ٔاظؼ

ً
ععاغاةمصؾلطنيمعنمم-2مممم.معؽاغةمصؾلطنيماظدؼـقةم-1ذثٕأ شؼس ادلمأيح انفهعطُٛٛح دٛص

ماالحؿاللماظصفقوغي

 .  صقفا عا بؽٓل اظػؾلطقـقة اظؿفربة سن ؼعرب أن اظشعر ادؿطاعم؟مض ( يا ْٕ دٔز انشؼس جتاِ ادلمأيح انفهعطُٛٛح 

ماظؼادم،موتوصققمزؼاد ومسقح دروؼش، إبراػقممروضان،موأخؿهمصدوىمروضانم،موحمؿود: ؟ شؼساء ادلمأيح انفهعطُٛٛحض ( اذكس أتسش  

 اهلوؼة وتأطقد اظذات اطؿشاف عرحؾةمم-بممم تماظذا سن اظؾقث عرحؾةم-؟مأ ض ( يا ْٙ ادلسادم انرٙ يس تٓا شؼس ادلمأيح

 اٌهذابحم اظورن،مووصل إىل ايـني؟مض ( يا ْٙ  أتسش ادلٕظٕػاخ انرٙ ذُأذلا شؼس ادلمأيح انفهعطُٛٛح  يف يسدهح انثذس ػٍ انراخ 

م.ماظـٓضال واظدسوةمإىل باظعودة، واألعل اظػؾلطقـقون، هلا تعرض اظيت

ماٌر. اظواضع سؾى سارػقٍة صعٕل رٓدَة اًطابقة،موبايزن باظـربةم؟ انثذس ػٍ انراخ  سدهحمب اذعى شؼس ادلمأيح يف ْرِ ي ( 10

مسذابماظشعبماظػؾلطقينمبعدماظـؽؾة ؟ زِ حمًٕد دزٔٚش يف لصٛدذّ ) ياذا جُُٛا حنٍ ٚا أياِ ( ( يا انر٘ صٕ 11

،مالدقؿامسـدمايدؼثمسنمادؿـفاضماهلؿمموإبرازماظؿضققاتموايثمتؿفؾىمصقهماظـربةماًطابقةمم-1؟  خصائص شؼس ادلمأيح( يا ْٙ  12

 ؼؿلممحبرارةماظعارػةماظورـقةموضٓوتفا.مم-3.ممممممؼؿصلمباظوضوحميفماٌعاغيمواألصؽارمم-2ممسؾىماٌؼاوعةم
  يٍ دٛس ادلٕظٕػاخ، ٔانؼاطفح. ٔاشٌ تني مساخ شؼس ادلمأيح انفهعطُٛٛح يف يسدهرّٛ: انثذس ػٍ انراخ، ٔاكرشاف انراخ ٔذأكٛد اذلٕٚح(  13
 يسدهح اكرشاف انراخ ٔذأكٛد اذلٕٚح  يسدهح انثذس ػٍ انراخ 

 الحنين إلى الوطن ، ووصف المذابح التي  ادلٕظٕػاخ
 تعرض لها الفمسطينيون ، واألمل بالعودة 

 والدعوة إلى النضال .

 الحنين إلى الوطن ، واليقين بضرورة تجاوز 
 الواقع لصنع المستقبل وتحرير األرض 
 وتضافر الجهود في الدفاع عن فمسطين

 ظهرت عاطفة الرفض لالستعمار  ظهرت عاطفة الحزن  انؼاطفح 



 

 

 


