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شعر المهجر
-1يطلق شعر المهجر على:
 -1الشعر الذي نظمه الشعراء العرب الذين هاجروا من مصر إلى أمريكيا
 -2الشعر الذي نظمه الشعراء العرب الذين هاجروا من بالد الشام إلى أمريكيا
 -3الشعر الذي نظمه الشعراء العرب الذين هاجروا من بالد المغرب إلى أمريكيا
 -4الشعر الذي نظمه الشعراء العرب الذين هاجروا من بالد الرافدين إلى أمريكيا
-2غادر الشعراء العرب إلى أمريكيا أواخر :
 -1القرن السابع عشر

 -2القرن الثامن عشر
 -4القرن العشرون.

 -3القرن التاسع عشر

كون الشعراء المهاجرين إلى أمريكيا:
ّ -3
 -1روابط سياسية

 -2روابط اجتماعية

 -3روابط أدبية

 -4روابط دينية

-4تأسست الرابطة القلمية في:
 -1كندا ()1921

 -2نيويورك ()1921

 -3كندا ()1920

 -4نيويورك ()1920

 -5رئيس الرابطة القلمية هو :
 -1ايليا أبو ماضي  -2جبران خليل جبران  -3ميخائيل نعيمة

 -4نسيب عريضة

 -6صاحب ديوان ( المواكب )هو :
 -1ايليا أبو ماضي  -2جبران خليل جبران  -3ميخائيل نعيمة

 -4نسيب عريضة

 -7صاحب ديوان ( الجداول )هو :
 -1ايليا أبو ماضي  -2جبران خليل جبران  -3ميخائيل نعيمة

 -4نسيب عريضة

 -8صاحب ديوان ( همس الجفون )هو :
 -1ايليا أبو ماضي  -2ميخائيل نعيمة  -3جبران خليل جبران

 -4نسيب عريضة
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 -9صاحب ديوان ( األرواح الحائرة )هو :
 -4ميخائيل نعيمة

 -1ايليا أبو ماضي  -2جبران خليل جبران  -3نسيب عريضة
 -10كلهم من شعراء الرابطة القلمية ما عدا :

 -4أحمد شوقي

 -1ايليا أبو ماضي  -2جبران خليل جبران  -3نسيب عريضة
 -11من األشياء التي برزت بروزا واضحا عند شعراء المهجر هي:

أو :ما األمر الذي كان له صداه الواسع في تطوير حركة الشعر العربي عن شعراء المهجر:
 -2التجديد في الرؤية واللغة والقوافي

 -1التجديد في الرؤية واللغة وااليقاع

 -3التجديد في الرؤية والموسيقا وااليقاع

 -4التجديد في الوزن والقافية وااليقاع

-12تأسست العصبة األندلسية في:
 -1األندلس ()1932

 -2نيويورك ()1932

 -3كندا ()1932

 -4البرازيل ()1932

 -13رئيس الرابطة العصبة األندلسية هو :
 -1ايليا أبو ماضي  -2إلياس فرحات  -3فوزي معلوف

 -4رشيد خوري

 -14الشاعر القروي هو :
 -3فوزي معلوف

 -1ايليا أبو ماضي  -2رشيد خوري

 -4إلياس فرحات

 -15صاحب ديوان ( لكل زهرة عبير)هو :
 -1ايليا أبو ماضي -2فوزي معلوف

 -3رشيد خوري

 -4إلياس فرحات

 -16من رواد العصبة األندلسية :
 -1فوزي معلوف  -2إلياس فرحات

 -3ايليا أبو ماضي
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-17تأثر شعراء رابطة العصبة باألدب األمريكي والبعد عن األهل فكان شعرهم :
 -1سلسا رقيقا ممزوج بالمعاناة

 -2سلسا رقيقا صادقا

 -3نهجوا نهج القدامى

 -4ركيكا وأكثروا من الصور الفنية
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 -18كلها من أبرز موضوعات شعر المهجر ما عدا :
 -1الحنين إلى الوطن  -2التفاؤل واألمل

 -4االستمتاع بحياة الريف

 -3التسامح والتعايش

 -19كلها من أبرز موضوعات شعر المهجر ما عدا :
 -1النزعة االنسانية

 -3االتجاه إلى الطبيعة

 -2االهتمام بالحب

 -4الدعوة القومية العربية

-20كلها من الخصائص الفنية لشعر جماعة أبولو ما عدا:
 -2يستخدم األلفاظ الموحية

 -1يوظف الرمز للتعبير عن المعاني

 -4ينظم على األوزان القصيرة والمجزوءة

 -3يميل إلى التجديد في الموضوعات
-21ترمز التينة الحمقاء عند ايليا ابو ماضي إلى:
 -1اإلنسان األحمق

 -2اإلنسان السيء

 -4اإلنسان الغبي

 -3اإلنسان األناني

 -22صاحب قصيدة ( النهر المتجمد)هو :
 -1ايليا أبو ماضي  -2جبران خليل جبران  -3ميخائيل نعيمة

 -4نسيب عريضة

 -23الرابطتين التي أسسهما شعراء المهجر هما :
 -1الرابطة األدبية والعصبة األندلسية  -2الرابطة القلمية والعصبة األندلسية
 -3الرابطة القلمية والعصبة البرازيلية

 -4الرابطة الشعرية والعصبة األندلسية

 -24تجلى التجديد في الموضوعات والتركيز على القيم االنسانية في شعر :
 -1رشيد الخوري  -2إلياس فرحات

 -3ايليا أبو ماضي

-25يُمثل البيت (وإذا ما ذكرت األهل فيه فإنني
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لدى ذكرهم استمطر الدمع منصبّا):

 -1االتجاه إلى الطبيعة  -2التفاؤل واألمل

 -3التسامح والتعايش

-26يُمثل البيت (أعلل نفسي إن يئست بعودة

ولكنها األيام تبا لها تبا):

 -1االتجاه إلى الطبيعة  -2الحنين إلى الوطن

 -3التسامح والتعايش

 -4الحنين إلى الوطن

 -4التفاؤل واألمل

-27يُمثل البيت (سالم على اإلسالم أيام مجده طويل عريض يعمر األرض والسما):
 -1االتجاه إلى الطبيعة  -2التسامح والتعايش

 -3الحنين إلى الوطن  -4التفاؤل واألمل
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أعدت لنصر الحق سيفا ومرقما):

-28يُمثل البيت (نما فنمت في ظله خير أمة

 -3الحنين إلى الوطن  -4التفاؤل واألمل

 -1االتجاه إلى الطبيعة  -2التسامح والتعايش

-29يُمثل البيت (فكانت لها الدنيا وكان لها العلى وكان بنوها في الدياجير أنجما):
 -1االتجاه إلى الطبيعة  -2التسامح والتعايش
-30يُمثل البيت (عيد البرية عيد المولد النبوي

 -3الحنين إلى الوطن  -4التفاؤل واألمل
في المشرقين له والمغربين دوي):
 -3التسامح والتعايش  -4التفاؤل واألمل

 -1االتجاه إلى الطبيعة  -2الحنين إلى الوطن

-31يُمثل البيت (فإن ذكرتم رسول هللا تكرمة فبلغوه سالم الشاعر القروي):
 -3الحنين إلى الوطن  -4التفاؤل واألمل

 -1االتجاه إلى الطبيعة  -2التسامح والتعايش

-32يُمثل البيت (فلنسر أعزلين إال من الحق سالحا والفكر حاد وقائد ):
 -3الحنين إلى الوطن  -4التفاؤل واألمل

 -1النزعة االنسانية  -2التسامح والتعايش

-33يُمثل البيت (وإذا اشتدت الذئاب عواء فلنقابل عواءها بالنشائد ):
 -1االتجاه إلى الطبيعة  -2التسامح والتعايش
-34يُمثل البيت (وإذا احلولك الظالم أضأنا
 -1النزعة االنسانية  -2التسامح والتعايش

 -3النزعة االنسانية

 -4التفاؤل واألمل

مشعل القلب مثل نار الموقد):
 -3الحنين إلى الوطن  -4التفاؤل واألمل

-35يُمثل البيت (وظلت التينة الحمقاء عارية كأنها وتد في األرض أو حجر):
-1التفاؤل واألمل

 -2التسامح والتعايش

 -3الحنين إلى الوطن  -4النزعة االنسانية

-36يُمثل البيت (من ليس يسخو كما تسخو الحياة به
-1التفاؤل واألمل

 -2النزعة االنسانية

فإنه أحمق بالحرص ينتحر):

 -3الحنين إلى الوطن  -4التسامح والتعايش

-37يُمثل البيت (يا نهر هل نضبت مياهك فانقطعت عن الخرير):
-1التفاؤل واألمل

 -2التسامح والتعايش

 -3الحنين إلى الوطن  -4االتجاه إلى الطبيعة

-38يُمثل البيت (أم قد هرمت وخار عزمك فانثنيت عن المسير):
-1التفاؤل واألمل

 -2التسامح والتعايش

 -3الحنين إلى الوطن  -4االتجاه إلى الطبيعة
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-39يُمثل البيت (باألمس كنت مرنما بين الحدائق والزهور):
-1التفاؤل واألمل

 -3الحنين إلى الوطن  -4التسامح والتعايش

 -2االتجاه إلى الطبيعة

-40يُمثل البيت (تتلو على الدنيا وما فيها أحاديث الدهور):
-1التفاؤل واألمل

 -3الحنين إلى الوطن  -4التسامح والتعايش

 -2االتجاه إلى الطبيعة

-41يُمثل البيت (باألمس كنت تسير ال تخشى الموانع في الطريق):
-1التفاؤل واألمل

 -3االتجاه إلى الطبيعة  -4التسامح والتعايش

-2الحنين إلى الوطن

-42يُمثل البيت (فأظم وأكرم باتحاد ونسبه إلى دولة تمتد في الشرق والغرب ):
-1التفاؤل واألمل

-2الحنين إلى الوطن

-43يُمثل البيت (وما هي إالّ أمة عربية
 -1الدعوة إلى القومية العربية

 -3الدعوة إلى القومية العربية  -4التسامح والتعايش
دما ولسانا ليس تفصل بالتراب):
-3التفاؤل واألمل

-2الحنين إلى الوطن

 -4التسامح والتعايش

-44يُمثل البيت (إذا سماؤك يوما تحججت بالغيوم):
 -1الدعوة إلى القومية العربية

-3التفاؤل واألمل

-2الحنين إلى الوطن

 -4التسامح والتعايش

-45يُمثل البيت (أغمض جفونك تبصر خلف الغيوم نجوم):
 -1الدعوة إلى القومية العربية

 -2التفاؤل واألمل

-3الحنين إلى الوطن

 -4التسامح والتعايش

 -46البيت الذي يمثل ( التفاؤل واألمل) هو:
 -1وإذا ما ذكرت األهل فيه فإنني

لدى ذكرهم استمطر الدمع منصبّا

 -2سالم على اإلسالم أيام مجده طويل عريض يعمر األرض والسما
 -3فلنسر أعزلين إال من الحق

سالحا والفكر حاد وقائد

 -4واألرض حولك إما توشحت بالثلوج
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 -46البيت الذي يمثل ( الحنين إلى الوطن) هو:
 -1واألرض حولك إما توشحت بالثلوج
 -2سالم على اإلسالم أيام مجده طويل عريض يعمر األرض والسما
 -3فلنسر أعزلين إال من الحق
 -4وإذا ما ذكرت األهل فيه فإنني

سالحا والفكر حاد وقائد
لدى ذكرهم استمطر الدمع منصبّا

 -47البيت الذي يمثل ( التسامح والتعايش) هو:
 -1وإذا ما ذكرت األهل فيه فإنني

لدى ذكرهم استمطر الدمع منصبّا

 -2سالم على اإلسالم أيام مجده طويل عريض يعمر األرض والسما
 -3فلنسر أعزلين إال من الحق

سالحا والفكر حاد وقائد

 -48البيت الذي يمثل ( النزعة االنسانية) هو:

 -2فلنسر أعزلين إال من الحق

لدى ذكرهم استمطر الدمع منصبّا
سالحا والفكر حاد وقائد

 -3سالم على اإلسالم أيام مجده طويل عريض يعمر األرض والسما
 -4واألرض حولك إما توشحت بالثلوج

-3التسامح والتعايش
تنتهي (ما+وي)
-4النزعة االنسانية
تنتهي (د+ر)5
االتجاه للطبيعة يتحدثعن النهر ( ر)
 -6الدعوة إلى القومية
العربية تنتهي ( ب)

 -49البيت الذي يمثل ( االتجاه إلى الطبيعة) هو:
 -1وإذا ما ذكرت األهل فيه فإنني

-1الحنين إلى الوطن :
تنتهي ( با)
 - 2التفاؤل واالمل
تنتهي (م+ج)

 -4واألرض حولك إما توشحت بالثلوج

 -1وإذا ما ذكرت األهل فيه فإنني

الكشف عن األبيات :

لدى ذكرهم استمطر الدمع منصبّا

 -2يا نهر هل نضبت مياهك فانقطعت عن الخرير
 -3فلنسر أعزلين إال من الحق

سالحا والفكر حاد وقائد

 -4واألرض حولك إما توشحت بالثلوج
-50يُمثل البيت (أغمض جفونك تبصر تحت الثلوج مروج):
 -1الدعوة إلى القومية العربية

-2التسامح والتعايش

-3الحنين إلى الوطن

 -4التفاؤل واألمل
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يطلق شعر المهجر على الشعر الذي نظمه الشعراء العرب الذين هاجروا من بالد الشام إلى أمريكيا الشمالية وأمريكيا
الجنوبية في أواخر القرن التاسع عشر  ،ومونوا روابط أدبية وأصدروا صحفا ومجالت أدبية تهتم بشؤونهم.

 -1الرابطة القلمية في المهجر
الشمالي :أسست في نيويورك
سنة (  )1920وترأسها جبران
خليل جبران صاحب ديوان (
المواكب) ومن روادها  /ايليا
أبو ماضي ( الجداول)  /ميخائيل
نعيمة ( همس الجفون)  /نسيب
عريضة( األرواح).
برزت لدى شعراء هذه الرابطة
عناصر التجديد واللغة وااليقاع
بروزا واضحا .

العصبة األندلسية في المهجر الجنوبي :أسست في البرازيل سنة (
) 1932وترأسها الشاعر القروي رشيد خوري( لكل زهرة عبير) /ومن
روادها فوزي معلوف  /والياس فرحات  /عاش شعراء المهجر أجواء
االنفتاح في البالد الجديدة وتأثروا باألدب األمريكي /واكتووا بنار
الغربة والبعد عن األهل فكان شعرهم سلسا رقيقا صادقا ولغتهم
واضحة سهلة ومالوا إلى التجديد في الشعر.

أبرز الموضوعات الشعرية عند شعراء المهجر:
-1الحنين إلى الوطن -2 .التفاؤل واألمل -3.التسامح والتعايش -4.النزعة
االنسانية-5.االتجاه إلى الطبيعة-6 .الدعوة إلى القومية العربية.

الخصائص الفنية لشعر المهجر:
 -1يوظف الرمز للتعبير عن بعض المعاني التأملية واإلنسانية  ،فلقد رأى إيليا
أبو ماضي في التينة الحمقاء رمزا لإلنسان األناني.
-2يميل إلى التجديد في الموضوعات والتركيز على القيم اإلنسانية كالتسامح
والتعايش والتعاون  ،وتجلى ذلك في شعر الياس فرحات ورشيد الخوري.
-3ينظم على األوزان القصيرة والمجزوءة ،ويشيع التحرر من القافية الموحدة
كما في قصيدة النهر المتجمد لميخائيل نعيمة.
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انتهى الدرس عسى أن نكون قد وفقنا في اعداد األسئلة
تمنياتي لكم بالتوفيق
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