
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شعر المقاومة:

طن العربي في:بدأت الصراعات واألحداث الجسام التي عاشها الو-1  

أواخر القرن التاسع عشر -2أواخر القرن الثامن عشر        -1  

أواخر القرن السابع عشر -4أواخر القرن العشرين          -3   

اتسعت أحداث الوطن العربي وصراعاته التي عاشها في القرن :-2  

القرن التاسع عشر -2القرن الثامن عشر        -1  

القرن السابع عشر -4    القرن العشرين      -3   

سبب هذه الصراعات واألحداث الجسام التي عاشها الوطن العربي هي:-3  

خالفات الحكام مع بعضهم البعض -2الخالفات بين العرب         -1  

الحروب الداخلية بين القبائل -4جراء سيطرة االستعمار األجنبي          -3   

بي ما عدا:كلها من الدول المستعمرة للوطن العر-4  

أمريكيا -4ايطاليا          -3فرنسا        -2بريطانيا         -1  

نتيجة الصراعات واألحداث الجسام التي عاشها الوطن العربي ظهر فريق من الشعراء كان هدفهم :-5  

دبإثراء األ -4تأليف قصائد جديدة          -3مقاومة االستعمار    -2إحياء الشعر الجاهلي        -1  

كلها من المضامين التي تناولها شعر المقاومة في الوطن العربي ما عدا :-6  

إبراز أهمية التضحيات التي قدمها الشهداء -2استنهاض الهمم وإثارتها لمقاومة المستعمر        -1  

الحديث عن األلم والحزن -4وصف مشاهد المقاومة           -3   

قاومة ما عدا :كلها من الخصائص الفنية لشعر الم-7  

تتجلى فيه النبرة الخطابية  -2يلتزم عمود الشعر العربي           -1  

يتسم بحرارة العاطفة الوطنية والقومية -4يتصف بالوضوح في المعاني واألفكار           -3   

 

 



 

 

يُمثل البيت )أذا الشعب يوما أراد الحياة     فال بّد أن يستجيب القدر(:-8  

  استنهاض الهمم وإثارتها لمقاومة المستعمر -2تضحيات التي قدمها الشهداء    إبراز أهمية ال -1

تأكيد مفهوم القومية العربية -4وصف مشاهد المقاومة                    -3   

يُمثل البيت )وال بّد لليل الطويل أن ينجلي   وال بّد للقيد أن يكسر(:-9  

وصف مشاهد المقاومة - 2ء                   إبراز أهمية التضحيات التي قدمها الشهدا -1  

تأكيد مفهوم القومية العربية -4استنهاض الهمم وإثارتها لمقاومة المستعمر                  -3   

يُمثل البيت )كذلك قالت لي الكائنات       وحدثتني روحها المستتر(:-10  

وصف مشاهد المقاومة - 2       إبراز أهمية التضحيات التي قدمها الشهداء             -1  

  استنهاض الهمم وإثارتها لمقاومة المستعمر -4تأكيد مفهوم القومية العربية                   -3 

يُمثل البيت )الربيع البكر أن ينهار ليل ..... أن يدوس القيد الثائر....الربيع البكر(:-11  

  استنهاض الهمم وإثارتها لمقاومة المستعمر -2إبراز أهمية التضحيات التي قدمها الشهداء     -1

تأكيد مفهوم القومية العربية -4وصف مشاهد المقاومة                    -3   

ما هو مدى مقياس تمسك االمم بحريتها :-12  

  كرينفمقدار األدباء والشعراء والم -2مقدار األرض المزروعة في البد      -1

مقدار التضحيات التي تقدمها في سبيل الهدف -4                   ات الدوليةمقدار االلتزام بالمعاهد -3   

يُمثل البيت )ركزوا رفاتك في الرمال لواء         يستنهض الوادي صباح مساء(:-13  

  استنهاض الهمم وإثارتها لمقاومة المستعمر -2تأكيد مفهوم القومية العربية     - 1

  إبراز أهمية التضحيات التي قدمها الشهداء -4              وصف مشاهد المقاومة      -3 

يُمثل البيت )يا أيها السيف المجرد بالفال      يكسو السيوف على الزمان مضاء(:-14  

  إبراز أهمية التضحيات التي قدمها الشهداء -2تأكيد مفهوم القومية العربية              - 1

استنهاض الهمم وإثارتها لمقاومة المستعمر -4          وصف مشاهد المقاومة          -3   

 



 

 

يُمثل البيت )تلك الصحاري غمد كل مهند      أبلى فأحسن في العدو بالء(:-15  

  إبراز أهمية التضحيات التي قدمها الشهداء -3تأكيد مفهوم القومية العربية              - 1

استنهاض الهمم وإثارتها لمقاومة المستعمر -4وصف مشاهد المقاومة                    -2   

يُمثل البيت )ُخيرت فاخترت المبيت على الطوى     لم تبن جاها أو تلّم ثراء(-16  

  استنهاض الهمم وإثارتها لمقاومة المستعمر -2تأكيد مفهوم القومية العربية     - 1

  تضحيات التي قدمها الشهداءإبراز أهمية ال -4وصف مشاهد المقاومة                    -3 

يُمثل البيت )أفريقيا مهد األسود ولحدها  ضّجت عليك أراجال ونساء(:-17  

  إبراز أهمية التضحيات التي قدمها الشهداء -2تأكيد مفهوم القومية العربية              - 1

ة المستعمراستنهاض الهمم وإثارتها لمقاوم -4وصف مشاهد المقاومة                    -3   

(الضارية        يا شاهدا مأساة  مصر الداميةيُمثل البيت )حّدث فتاك عن الوحوش -18  

  استنهاض الهمم وإثارتها لمقاومة المستعمر -2تأكيد مفهوم القومية العربية     - 1

إبراز أهمية التضحيات التي قدمها الشهداء -4وصف مشاهد المقاومة                    -3   

يُمثل البيت )حّدث عن األطفال يوم تمردوا      كيف افتدوها بالدماء الفانية(-19  

  إبراز أهمية التضحيات التي قدمها الشهداء -2تأكيد مفهوم القومية العربية              - 1

استنهاض الهمم وإثارتها لمقاومة المستعمر -4وصف مشاهد المقاومة                    -3  

لبيت )وعن األيامى واليتامى حينما    ذرفت عيونهم الدموع القانية (يُمثل ا-20  

  إبراز أهمية التضحيات التي قدمها الشهداء -2تأكيد مفهوم القومية العربية              - 1

استنهاض الهمم وإثارتها لمقاومة المستعمر -4وصف مشاهد المقاومة                    -3  

د أجفانهم فبدت لهم       عين مؤرقة وعين باكية(يُمثل البيت )وتسه-21  

  إبراز أهمية التضحيات التي قدمها الشهداء -3تأكيد مفهوم القومية العربية              - 1

استنهاض الهمم وإثارتها لمقاومة المستعمر -4وصف مشاهد المقاومة                    -2  

 



 

 

وراء سمائه خطف وصعق  (    يُمثل البيت )بليل للقذائف والمنايا -22  

  إبراز أهمية التضحيات التي قدمها الشهداء -2تأكيد مفهوم القومية العربية              - 1

استنهاض الهمم وإثارتها لمقاومة المستعمر -4وصف مشاهد المقاومة                    -3  

وأسود أفق(يُمثل البيت )إذا عصف الحديد احمر أفق      على جنباته -23  

  إبراز أهمية التضحيات التي قدمها الشهداء -3تأكيد مفهوم القومية العربية              - 1

استنهاض الهمم وإثارتها لمقاومة المستعمر -4وصف مشاهد المقاومة                    -2  

يُمثل البيت )دم الثوار تعرفه فرنسا     وتعلم أنه نور وحق (-24  

  إبراز أهمية التضحيات التي قدمها الشهداء -2    هوم القومية العربية          تأكيد مف - 1

  وصف مشاهد المقاومة -4استنهاض الهمم وإثارتها لمقاومة المستعمر     -3

يُمثل البيت )وللحرية الحمراء باب     بكل يد مضرجة يدق(-25  

  ز أهمية التضحيات التي قدمها الشهداءإبرا -2تأكيد مفهوم القومية العربية               - 1

  وصف مشاهد المقاومة -4استنهاض الهمم وإثارتها لمقاومة المستعمر     -3

ن لم تبق إال المطامع (‘يُمثل البيت )لعل الذي ولّى من الدهر راجع     فال عيش -26  

مية العربية تأكيد مفهوم القو  -2إبراز أهمية التضحيات التي قدمها الشهداء        - 1  

  وصف مشاهد المقاومة -4استنهاض الهمم وإثارتها لمقاومة المستعمر     -3

يُمثل البيت )تحّدث أوضاع العراق بنهضة     نرددها أسواقه والشوارع(-27  

تأكيد مفهوم القومية العربية   -2إبراز أهمية التضحيات التي قدمها الشهداء        - 1  

  وصف مشاهد المقاومة -4تها لمقاومة المستعمر    استنهاض الهمم وإثار -3

يُمثل البيت )وقد خبروني أن في الشرق وحدة    كنائسه تدعو فتبكي الجوامع(-28  

تأكيد مفهوم القومية العربية   -2إبراز أهمية التضحيات التي قدمها الشهداء        - 1  

مشاهد المقاومة وصف -4استنهاض الهمم وإثارتها لمقاومة المستعمر     -3  

  



 

 

يُمثل البيت )هبوا أن هذا الشرق كان وديعة    فال بّد يوما أن ترد الودائع(-29  

تأكيد مفهوم القومية العربية   -2إبراز أهمية التضحيات التي قدمها الشهداء        - 1  

وصف مشاهد المقاومة -4استنهاض الهمم وإثارتها لمقاومة المستعمر     -3  

ر المقاومة الفلسطينية حيزا واسعا لسببين هما تبوأ شع-30  

مكانة فلسطين الدينية ومعاناة االحتالل من اهلها   -2مكانة فلسطين الدينية وراحة أهلها مع االحتالل   - 1  

  أهلها من االحتالل ومهادنةمكانة فلسطين الدينية  -4مكانة فلسطين الدينية ومعاناة أهلها من االحتالل   -3

من رموز شعراء  المقاومة ما عدا: كلهم-31  

محمود درويش -4فدوى طوقان            -3احمد شوقي       - 2ابراهيم طوقان            -1  

كلهم من رموز شعراء  المقاومة ما عدا:-32  

عبد الكريم الكرمي -4توفيق زياد            -3سميح القاسم       – 2محمود التل            -1  

شعر المقاومة الفلسطينية لمرحلتين متداخلتين هما: انقسم-33  

البحث عن الشعر واكتشاف الذات – 2البحث عن الحقيقة  واكتشاف الذات           -1  

البحث عن السالح واكتشاف الذات -4البحث عن الذات واكتشاف الذات            -3  

البحث عن الذات ما عدا : كلها من الموضوعات التي تناولها شعر المقاومة في مرحلة-34  

الحنين غلى الوطن – 2االهتمام بالحب والغزل            -1  

األمل بالعودة -4وصف المذابح التي تعرض لها الفلسطينيون           -3  

عن ماذا عبّر شعر المقاومة في مرحلة البحث عن الذات:-35  

لفلسطيني المقاومعن شخصية ا – 2عن شخصية الفلسطيني المحارب            -1  

عن شخصية الفلسطيني الالجئ -4عن شخصية الفلسطيني التاجر           -3  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر المقاومة:عش  

ر القرن التاسع عشر نتيجة األحداث والصراعات التي عاشها الوطن العربي خعر المقاومة منذ أواظهر ش

ولهذا السبب واتسعت في القرن العشرين من جراء سيطرة االحتالل األجنبي ) البريطاني والفرنسي وااليطالي( 

ار بشعرهمعمتن االسنشط شعراء من الوطن العربي يقاومو  

 انقسم شعر المقاومة إلى قسمين هما 

يةنشعر المقاومة الفلسطي شعر المقاومة في األقطار العربية  

استنهض الهمم ُوارتها لمقاومة المستعمر-1  

 )أبياتها تنتهي بحرف ) ر( (

همية التضحيات التي قدمها الشهداءإبراز أ -2  

( (اء+ يه)أبياتها تنتهي بحرف )   

:وصف مشاهد المقاومة-3  

( (ق)أبياتها تنتهي بحرف )  

تأكيد مفهوم القومية العربية:-4  

( (ع)أبياتها تنتهي بحرف )  

أ شعر المقاومة حيزا واسعا في شعر المقاومة ألسباب تبو

فلسطين من االحتالل أهمها : مكانة القدس الدينية ومعاناة 

 حتى يومنا هذا.

 -3 دوى طوقان ف - 2 ابراهيم طوقان  -1أبرز الشعراء : 

عبد  -6توفيق زياد  -5سميح القاسم   -4محمود درويش

 الكريم الكرمي

شعر المقاومة لمرحلتين متداخلتين:انقسم    

مقاومة في مرحلة البحث عن الذات: وعبر شعراء ال-1

ه المرحلة عن هوية الالجئ الفلسطيني المنتزع من هذ

أرضه/ وتناولوا موضوعات الحنين إلى الوطن ووصف 

مل بالعودة والدعوة واأل نبالفلسطينييالمذابح التي حلت 

.للنضال  

مرحلة اكتشاف الذات وتأكيد الهوية: -2  

 

 الخصائص الفنية لشعر المقاومة:

ه النبرة الخطابية وال سيما عند الحديث عن استنهاض الهمم والتضحيات والحث على المقاومة.تتجلى في-1  

مثل الحديث عن تأكيد الشعراء القومية ووصف مشاهد المقاومة. في المعاني واألفكار حيتصف بالوضو-2  

  يتسم بحرارة العاطفة الوطنية والقومية وقوتها .-3



 

 

 االجابات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهى الدرس نسأل هللا أن نكون قد وفقنا في األسئلة

 تمنياتي لكم بالنجاح

 ال تنسونا من دعوة منكم
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