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 شعر الثورة العربية الكبرى

انطلقت الثورة العربية الكبرى سنة:-1  

1- 1915     2-1916      3-1919     4- 1914  

كان قائد الثورة العربية هو:-2  

 الملك طالل بن حسين -4الشريف حسين بن علي   -3الملك عبد هللا األول   -2الملك حسين بن طالل    -1

ب قيام الثورة ضد األتراك ما عدا :كلها من أسبا-3  

 فرضت الدولة العثمانية السيطرة على الوطن العربي  -1

 حاول العثمانيون تغريب العرب عن حضارتهم -2

 ركز العثمانيون على بناء المدارس التي تهتم باللغة العربية -3

 حاول العثمانيون تتريك العرب وابعاد اللغة العربية -4

الذين برزوا في هذه المرحلة ما عدا : كلهم من الشعراء-4  

 أحمد شوقي-4     الياس فرحات-3      جميل العظم -2     فؤاد الخطيب   -1

كلهم من الشعراء الذين برزوا في هذه المرحلة ما عدا :-5  

 الياس فرحات-4محمد مهدي الجواهري     -3ايليا أبو ماضي       -2محمد العدناني        -1

موضوعات شعر الثورة  ما عدا :كلها من -6  

 االستياء من سياسة العثمانيين-2االعتزاز بالقومية العربية            -1

 وصف الحدائق واالنهار-4مدح الشريف حسين بن علي         -3

كلها من موضوعات شعر الثورة  ما عدا :-7  

 رثاء الشريف حسين -2              التفاؤل واألمل           -1

 وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة-4الثورة العربية          ىالتغني بذكر-3

الشاعر الذي لُقب شاعر الثورة هو:-8  

 أحمد شوقي-4الياس فرحات     -3فؤاد الخطيب        -2جميل العظم        -1
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كلها من خصائص شعر الثورة  ما عدا :-9  

  يتصف بسمو العاطفة وحرارتها-2            اشريستخدم النبرة الخطابية والتعبير المب -1

 يلتزم عمود الشعر العربي-4               يوظف الرمز للتعبير عن بعض المعاني-3

يُمثل البيت )لقد دالت األيام وانقلب الدهر    فقل لبني جنكيز قد قضي األمر (:-10  

يف حسين بن عليمدح الشر -2وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة          -1  

بالقومية العربية االعتزاز -4االستياء من سياسة العثمانيين                    -3  

(:كنانة والنضريُمثل البيت )وقد عاد أمر المسلمين ألهله    وهل أهله إال -11  

مدح الشريف حسين بن علي -2                   بالقومية العربية االعتزاز -1  

وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة -4ياسة العثمانيين             االستياء من س-3  

يُمثل البيت )أولئك قومي بارك هللا فيهم      أباهي الورى فحرا بهم ولي الفخر(:-12  

مدح الشريف حسين بن علي -2بالقومية العربية                    االعتزاز -1  

وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة -4     االستياء من سياسة العثمانيين        -3  

يُمثل البيت )ظن العدا أننا نعنو لظلمهم     وال نحس للنير من ألم(:-13  

مدح الشريف حسين بن علي -2بالقومية العربية                          االعتزاز -1  

لعثمانيين االستياء من سياسة ا -4وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة         -3  

يُمثل البيت )وأن بسمتنا فيها رضى بهم    وما تحلو به من رائع الشيم(:-14  

االستياء من سياسة العثمانيين  -2بالقومية العربية                    االعتزاز -1  

وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة -4مدح الشريف حسين بن علي               -3  

ا دروا أن برق المزن يتبعه      بعد ابتسامة قصف من الرجم(:يُمثل البيت )وم-15  

مدح الشريف حسين بن علي -2بالقومية العربية                    االعتزاز -1  

وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة -4االستياء من سياسة العثمانيين             -3  
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ي كل بيت رنة عويل (:يُمثل البيت )على كل عود صاحب وخليل    وف-16  

مدح الشريف حسين بن علي -2بالقومية العربية                                 االعتزاز -1  

االستياء من سياسة العثمانيين  -4وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة               - 3  

أُفول (: يُمثل البيت )كأن وجوه القوم فوق جدوعهم     نجوم سماء في الصباح-17  

االستياء من سياسة العثمانيين  -2بالقومية العربية                    االعتزاز -1  

وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة -4مدح الشريف حسين بن علي               -3  

(:حّي الشريف وحّي البيت والحرما    وانهض فمثلك يرعى العهد والذممايُمثل البيت )-18  

االستياء من سياسة العثمانيين  -2               بالقومية العربية                 زازاالعت -1  

مدح الشريف حسين بن علي  -4              وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة - 3  

يُمثل البيت )يا صاحب الهمة الشماء أنت لها    إن كان غيرك يرضي األين والّسأما(:-19  

مدح الشريف حسين بن علي  -2بالقومية العربية                                االعتزاز -1  

االستياء من سياسة العثمانيين -4وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة               - 3  

يُمثل البيت )إيه بني الغرب األحرار إن لكم     فجرا أطل على األكوان مبتسما(:-20  

مدح الشريف حسين بن علي  -2العربية                                بالقومية االعتزاز -1  

االستياء من سياسة العثمانيين -4وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة               - 3  

يُمثل البيت )يا ابن النبي وأنت اليوم وارثهم     قد عاد متصال ما كان منفصما(:-21  

مدح الشريف حسين بن علي  -2ة                               بالقومية العربي االعتزاز -1  

االستياء من سياسة العثمانيين -4وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة               - 3  

يُمثل البيت )أيا من للعال سعى وجدا     ومن ساد األنام أبا وجدا(:-22  

وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة -2 بالقومية العربية                   االعتزاز -1  

االستياء من سياسة العثمانيين -4مدح الشريف حسين بن علي                - 3  
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(:فديتك فارس الهيجا بروحي     ومثلك في كل لبرية من يفدايُمثل البيت )-23  

بن علي  مدح الشريف حسين -2         بالقومية العربية                 االعتزاز -1  

االستياء من سياسة العثمانيين -4        وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة - 3  

يُمثل البيت )إلى علياك عبد هللا إني     نظمت من المدائح فيك عقدا(:-24  

وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة -2بالقومية العربية                    االعتزاز -1  

مدح الشريف حسين بن علي  -4سياسة العثمانيين             االستياء من  - 3  

يُمثل البيت )ُشرفت بمدحك السامي ألني     رقيت عال ونلت بذاك مجدا(:-25  

وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة -2بالقومية العربية                    االعتزاز -1  

مدح الشريف حسين بن علي  -4االستياء من سياسة العثمانيين              - 3  

يُمثل البيت )يا أيها الملك الميمون طالعه     أنت اإلمام بحق الشرع ال الغلب(:-26  

مدح الشريف حسين بن علي  -2بالقومية العربية                          االعتزاز -1  

مانييناالستياء من سياسة العث -4وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة         - 3  

يُمثل البيت )لك الخالفة ما في أمرها ريب     رغم العدو ورغم األحمق الشغب(:-27  

مدح الشريف حسين بن علي  -2بالقومية العربية                          االعتزاز -1  

االستياء من سياسة العثمانيين -4وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة         - 3  

)أبا الملوك إليك العرب ناظرة    بطرف ولهان صّب القلب ملتهب(:يُمثل البيت -28  

مدح الشريف حسين بن علي  -2بالقومية العربية                          االعتزاز -1  

االستياء من سياسة العثمانيين -4وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة         - 3  

كرمين يدا    تفيض خيرا على االسالم والعرب(:يُمثل البيت )فامدد نبايعك يا ابن األ-29  

مدح الشريف حسين بن علي  -2بالقومية العربية                          االعتزاز -1  

االستياء من سياسة العثمانيين -4وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة         - 3  

 



 

7 
 

القصيدة المشهورة ) تحية النهضة ( للشاعر:-30  

 أحمد شوقي-4فؤاد الخطيب        - 3 الياس فرحات     - 2عظم       جميل ال -1

يُمثل البيت )لمن المضارب في ظالل الوادي    ريّا الّرحاب تغص بالواّرد(:-31  

وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة  -2بالقومية العربية                          االعتزاز -1  

االستياء من سياسة العثمانيين -4                   مدح الشريف حسين بن علي   -3  

يُمثل البيت )هللا أكبر تلك أمة يعرب     نفرت من األغوار واألنجاد (:-32  

بالقومية العربية االعتزاز -2وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة          -1  

سياسة العثمانيين االستياء من -4مدح الشريف حسين بن علي                      -3  

يُمثل البيت )طوت المراحل واألسنّة شّرع      والبيض متلعة من األغماد (:-33  

مدح الشريف حسين بن علي  -2بالقومية العربية                          االعتزاز -1  

االستياء من سياسة العثمانيين -4وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة         - 3  

ل البيت )ومشت تدك البغي مشية واثق    باهلل والتاريخ واألجداد(:يُمث-34  

بالقومية العربية االعتزاز -2وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة          -1  

االستياء من سياسة العثمانيين -4مدح الشريف حسين بن علي                      -3  

للموت غير مسخر بقياد (:   يُمثل البيت )عرب تطوع كهلهم وغالمهم   -35  

بالقومية العربية االعتزاز -2االستياء من سياسة العثمانيين                    -1  

وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة  -4مدح الشريف حسين بن علي                      -3  

(: وثبت بهم في نقع كل كريهة    همم الغزاة وعفة الزهاديُمثل البيت )-36  

وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة  -2بالقومية العربية                          االعتزاز -1  

االستياء من سياسة العثمانيين -4مدح الشريف حسين بن علي                      -3  
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يُمثل البيت )لك في األرض والسماء مأتم     قام فيها ابو المالئك هاشم (:-37  

 وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة -2شريف حسين بن علي         مدح ال -1

 رثاء الشريف حسين  -4التغني بذكرى الثورة العربية         -3

يُمثل البيت )يا أبا العلية البهاليل سل     آباءك الزهر هل من الموت عاصم(:-38  

 ربية مع الثورةوصف تجاوب األمة الع -2مدح الشريف حسين بن علي          -1

 رثاء الشريف حسين  -4التغني بذكرى الثورة العربية         -3

يُمثل البيت )تلك بغداد في الدموع وعما      ن وراء السواد والشام واجم(:-39  

 رثاء الشريف حسين  -2مدح الشريف حسين بن علي          -1

 ألمة العربية مع الثورةوصف تجاوب ا -4التغني بذكرى الثورة العربية          -3

يُمثل البيت )واشركنا فمصر عبرى ولبنا     ن سكوب العيون باكي الحمائم(:-40  

 رثاء الشريف حسين  -2مدح الشريف حسين بن علي          -1

 وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة -4التغني بذكرى الثورة العربية          -3

ن يشرق شمسنا    في عيون األبناء واألحفاد(:يُمثل البيت )والشريف الحسي-41  

 رثاء الشريف حسين  -2مدح الشريف حسين بن علي          -1

 وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة -4التغني بذكرى الثورة العربية          -3

(:هي أم الرايات أعطت وتعطي     كل حّر شهادة الميالديُمثل البيت )-42  

 رثاء الشريف حسين  -2ريف حسين بن علي         مدح الش -1

 وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة -4التغني بذكرى الثورة العربية          -3

(:من ظالم القيود واالصفاد     وعلى خفقتها استفاقت شعوب  يُمثل البيت )-43  

 الشريف حسين  مدح -2          الثورة العربية ىالتغني بذكر -1

 تجاوب األمة العربية مع الثورةوصف  -4         ف حسين بن علييمدح الشر-3
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(:ـ      ـر وكل النيران محض رماد جمرها وحده الذي يوقد الجميُمثل البيت )-44  

           الثورة العربية ىالتغني بذكر -2         ف حسين بن علييمدح الشر -1

 تجاوب األمة العربية مع الثورةوصف  -4                   رثاء الشريف حسين -3

: الثورة العربية للشاعر  بذكرى ) سيّد الشهداء( في التغني شهورةالقصيدة الم-45  

 أحمد شوقي-4الياس فرحات     -3       حيدر محمود  -2جميل العظم        -1

: هو وصف تجارب األمة العربية مع الثورةالبيت الذي يمثل -46  

 لقد دالت األيام وانقلب الدهر    فقل لبني جنكيز قد قضي األمر-1

 ظن العدا أننا نعنو لظلمهم     وال نحس للنير من ألم-2

 حّي الشريف وحّي البيت والحرما    وانهض فمثلك يرعى العهد والذمما-3

 لمن المضارب في ظالل الوادي    ريّا الّرحاب تغص بالواّرد-4

: هو االستياء من سياسة العثمانيينالبيت الذي يمثل -47  

 لقد دالت األيام وانقلب الدهر    فقل لبني جنكيز قد قضي األمر-1

 ظن العدا أننا نعنو لظلمهم     وال نحس للنير من ألم-2

 حّي الشريف وحّي البيت والحرما    وانهض فمثلك يرعى العهد والذمما-3

 لمن المضارب في ظالل الوادي    ريّا الّرحاب تغص بالواّرد-4

: هو مدح الشريف الحسين بن عليالبيت الذي يمثل -48  

 لقد دالت األيام وانقلب الدهر    فقل لبني جنكيز قد قضي األمر-1

 حّي الشريف وحّي البيت والحرما    وانهض فمثلك يرعى العهد والذمما -2

 ظن العدا أننا نعنو لظلمهم     وال نحس للنير من ألم -3

 لمن المضارب في ظالل الوادي    ريّا الّرحاب تغص بالواّرد-4

 

 



 

10 
 

: هواالعتزاز بالقومية العربية البيت الذي -49  

 حّي الشريف وحّي البيت والحرما    وانهض فمثلك يرعى العهد والذمما -1

 لقد دالت األيام وانقلب الدهر    فقل لبني جنكيز قد قضي األمر -2

 ظن العدا أننا نعنو لظلمهم     وال نحس للنير من ألم -3

 لمن المضارب في ظالل الوادي    ريّا الّرحاب تغص بالواّرد-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكشف عن األبيات :

(متنتهي )انيين: ماالستياء من سياسة العث -2                   (ر: تنتهي ) بيةعرالاالعتزاز بالقومية -1  

(تنتهي )دوصف تجاوب األمة العربية مع الثورة: -4      (بدا+ا+متنتهي ): ن عليب ح الشريف حسينمد-3  

(ادتنتهي )  ى الثورة:ركالتغني بذ -6                        رثاء الشريف حسين : تنتهي )م(-5  

 موضوعات شعر الثورة

مدح الشريف حسين بن علي   -3  االستياء من سياسة العثمانيين-2  االعتزاز بالقومية العربية  -1  

 الثورة العربية          ىالتغني بذكر-6رثاء الشريف حسين -5   وصف تجاوب األمة العربية مع الثورة-4

 

الذين برزوا في هذه المرحلة الشعراء  

      جميل العظم -2     فؤاد الخطيب   -1

محمد العدناني      -4    الياس فرحات-3

محمد مهدي الجواهري     -5    

 

شاعر الثورة هو ) الشيخ فؤاد الخطيب وسمي بذلك لقصيدته 

ألقاها بين يدي الشريف حسين بعد المشهورة ) تحية النهضة( التي 

 اعالن الثورة العربية 

 خصائص شعر الثورة

عن المعاني اشريستخدم النبرة الخطابية والتعبير المب -1  

من خالل االعتزاز بالقومية العربية ووصف الظلم والتطلع للتحرر  يتصف بسمو العاطفة وحرارتها-2  

يلتزم عمود الشعر العربي-3  
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 انتهى الدرس عسى أن نكون قد وفقنا في اعداد األسئلة

 توفيقتمنياتي لكم بال
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