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 احلديثقضايا الشعر يف العصر 

 كي االجتـــــــاه الكالســــيــــ أواًل:

 )مدرسة اإلحياء والنهضة(

 

 2019وحض املقصود ابالجتاه الالكس ييك )مدرسة اإلحياء والهنضة(. 

هو احلركة الشعرية اليت ظهرت يف أوائل العرص احلديث، إذ الزتم شعراؤها 
ابحملافظة عىل بنية القصيدة النظم عىل هنج الشعر العريب يف عصور ازدهاره، 

تذى يف أوزاهنا وقوافهيا، ومتانة أسلوهبا وجزالهتا...  العربية واختاذها مثاًل ُيح

 يف العرص احلديث؟ رائد الاجتاه الالكس ييكمن هو 

 محمود سايم البارودي.

 2019 مظاهر إحياء الرتاث عند مدرسة اإلحياء والهنضة

 ِد / دي()   القصيدة.احتذاء هنج القداىم يف بناء ( 1

 ان/ ِم()  انتشار شعر املعارضات الشعرية.( 2

() ( التفاعل مع األحداث الس ياس ية والاجامتعية.3  ال / مح

 قيس / ليىل()  ( تطويع الشعر العريب لفن املرسح.4

 وحض املقصود بعمود الشعر العريب.

 ومتانة أسلوهبا وجزالهتااحملافظة عىل بنية القصيدة العربية يف أوزاهنا وقوافهيا 

 2019ش وحض املقصود ابملعارضات الشعرية.

 يف معها تشرتك مشهورة، سابقة قصائد منط عىل قائلوها نسجها يه قصائد
 .وحركته الروي   وحرف العام والقافية وموضوعها الوزن

 2019ت 2018صإمام املعارضات الشعرية يف العرص احلديث؟ 

 أمحد شويق.

 شويق إمام املعارضات الشعرية يف العرص احلديث.علل؛ يحعد  أمحد 

 ألنه عارض ابئية أيب متام، وس ينية البحرتي، ونونية ابن زيدون.

  والاجامتعية؟ الس ياس ية األحداثإالم أدى تفاعل الشعر مع 

  : مثل جديدة شعرية أغراض ظهور إىلأدى 

 .احلديثة الهنضة . مواكبة3     التعلمي . ادلعوة إىل2  الوطين. الشعر. 1

 اذكر بعضاً من املرسحيات الشعرية اليت نظمها أمحد شويق؟

 ة.عنرت  ليىل، جمنون لكيوابترا، مرصع

 2018ص وحض املقصود ابإللياذة اإلسالمية.

بيت  3000بلغت  ،كتهبا )أمحد حمرم(ملحمة من الشعر القصيص التارخيي 
ث فهيا عن سرية الرسول)ص( منذ والدته حىت  وفاته ملزتًما التسلسل حتد 

  الزمين يف عرض األحداث.

 انسب ادلواوين الشعرية:

 الرمحن شكري عبد ( ضوء الفجر1

          للعقاد ( هدية الكروان 2

          للعقاد ( عابر سبيل3

 

 

 

   

 ثانًيا: االجتاه الرومانسي

 ( مجاعة الديوان 1) 

 

 2019ت العريب؟ األدب الرومانيس يف الاجتاه أس باب ظهور
  العريب. العامل وثقافية يف واجامتعية س ياس ية تطورات . نتيجة1

 .الرتمجة طريق عن أو مبارش بشلك الغربية دابآلا عىل الانفتاح . نتيجة2

 وحض املقصود جبامعة ادليوان يف الشعر العريب احلديث.

 القرن من األول النصف يف ظهرت احلديث العريب الشعر يف جتديدية حركة
 ي.شكر  املازين، العقاد، أعالهما: بني قامت فكرية صالت العرشين إثر

 2019 .مساأل هبذا ادليوان جامعة علل؛ تسمية

 .واملازين لعقادل (والنقد األدب يف ادليوان) كتاب إىل نس بة

 ؟ادليوان جامعة شعر يف الثقافية ث راتؤ امل ضبعبني 

 (وهازلت ش ييل) الرومانس يني اإلجنلزي واألدابء اإلجنلزيية األدبية الثقافة

  .عرشال  يف الفين دقصال تويخ إىل ادليوان جامعة علل؛ دعوة

 2019ش 2018ش
 النفس ية العاطفية وتأمالته وجتاربه الشاعر وجدان عن صادق تعبريه ألن

 .واجملامالت املناس بات شعر عن ادليوان جامعة ابتعادعلل؛ 

 وجتاربه العاطفية وتأمالته النفس ية. الفردية بذاتية الشاعر اهمتواألهنم 

      مظاهر )مالمح( شعر جامعة ادليوان.

 )ِه(         ( التعبري عن النفس اإلنسانية.1

 )ِن /ين(        ( التفاعل مع موضوعات الطبيعة احلس ية.2

 )ى / ا(         ( احلديث عن الشكوى واألمل.3

 )التنويع يف القافية والروي(       ( التجديد يف األوزان والقوايف.4

 )ْب(        ( احملافظة عىل الوحدة العضوية.5

 .والغموض العمق ادليوان جامعة شعر عىل علل؛ يغلب

 ألنه يطغى عىل مضامينه اجلانب الفكري الفلسفي، ويعاجل األمور النفس ية.

 . علل؛ ميل جامعة ادليوان إىل التجديد يف الشعر

 الرومانس ية اليت حتطم لك السدود اليت تقف أمام الشاعرلتأثرمه ابلثقافة 

 2019ت وحض املقصود ابلوحدة العضوية.

 .بعده ومبا قبهل مبا بيت لك حمحيث يلت واحًدا، جسًدا القصيدةجعل 

  وحض املقصود ابلشعر املرسل.

  القافية. من ابلوزن ويتحرر يتقيد هو الشعر اذلي
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 ( شعر املهجر3) 

 / عىل من يحطلق الشعر املهجري. وحض املقصود بشعر املَهْجر

 أمرياك الشام إىل بالد من هاجروا اذلين العرب الشعراء نظمه اذلي الشعر
 .عرش الت اسع القرن أواخر يف اجلنوبية وأمرياك الشاملية

 اذكر امس الرابطتني األدبيتني اللتني أسسهام شعراء املهجر.

ربان: ترأسهاو  (،نيويورك يف) الرابطة القـلمية: ربان خليل جح  جح

 خوري َرش يد القروي   الشاعر: رأسهاتو  (،الربازيل يف) العصبة األندلس ية:

 .املهجريني الشعراء يف أثرت اليت ما العوامل

  ابلساكن األصليني . الاختالط2.    والانفتاح احلرية. أجواء 1

 .األمرييك ابألدب . التأثر3

 علل؛ غلب عىل شعر املهجر الصدق والسالسة والوضوح.

  األمري ابألدب مهوتأثر ابلساكن طختالوالا والانفتاح احلرية أجواءبسبب 

 علل؛ من أبرز موضوعات شعر املهجر احلنني إىل الوطن.

 عىل وحرسهتم أوطاهنم، إىل وشوق حنني من سهمو نف يف خيتلج عاموا عرب  
  بس يطة. وألفاظ صادقة مبشاعر أهلهم فراق

 علل، يوظف املهجريون الرمز؟

 للتعبري عن املعاين التأملية واإلنسانية.

فوا هذه القمي؟ما القمي اليت   كرهها املهجريون؟ وكيف وظ 

، والبخل واألاننية اكلظمل السلبية القمي رهواك  اعهن للتعبري الرمز وظفوا والرش 

 .شعرمه يف اإلنسانية القمي عن املهجر شعراء عربعلل: 

 ينقلها الشاعر سامية رساةل وهل إنساين، موقف عن تعبريعندمه  الشعر نأل
 .العليا القمي إىل تدعو واحضة، سهةل بلغة الناس إىل

 2019شإالم رمز أيليا أبو مايض يف قصيدته )التينة امحلقاء(؟ 

 رمز إىل اإلنسان األانين. اذلي يبخل خبريه عىل الناس.

حعمية يف قصيدته )الهنر املتجمد(؟  إالم رمز ميخائيل ن

 رمز إىل قلبه اذلي مجحدت أمانيه

 .املهجريني بني والتعايش التسامح سادعلل: 
 والتسامح املتبادل والاحرتام التعايش، عىل تقوم حياة املهجر يفوا عاشألهنم 

 .مناس باهتم يف بعضا بعضهم ومشاركة التعصب ونبذ
   موضوعات شعر املهجر.

  )اب(  . احلنني إىل الوطن1
 ْم / ْج()   واألمل . الت فاؤل2
 ما / وي()  والتعايش امحس. الت 3
()        اإلنسانية . الزنعة4  ْد / رح
  )التحرر من القافية املوحدة( الطبيعة. إىل . الاجتاه5
 )ِب( ( ادلعوة إىل القومية العربية6

 املؤلف ادليوان
 جربان خليل جربان ( املواكب1
 إيليا أبو مايض  ( اجلداول2
 ميخائيل نعمية  ( مخس اجلفون3
 نسيب عريضة  ( األرواح احلائرة4
 الشاعر القروي رش يد خوري  زهرة عبري ( للك5

 

 

 

 ( مجاعة أبولو2) 

 مبدرسة )جامعة( أبولو.وحض املقصود 

 العريب. والعامل مرص يف نيالرومانس ي   شعراءال  بعض مضت أدبية، ةمدرس

 علل؛ تسمية جامعة أبولو هبذا الامس.

 .عند اإلغريق والشعر املوس يقا إهل إىل نس بة بذكل مسيت 

 2019ت اذكر العوامل اليت أسهمت يف نشأة جامعة أبولو.

  ادليوان. وجامعة الاجتاه احملافظ بني احتدم اذلي . اجلدل1

 ادليوان.  مجلاعة الشعري اإلنتاج . تراجع2

 .املهجر بأدب والتأثر الغربية، عىل اآلداب الانفتاح . زايدة3

 شادي. أبو زيك أمحد          أبولو؟مؤسس جامعة من هو 
 

 ما اجلو الشعري اجلديد اذلي بعثه أحصاب هذه امجلاعة؟

 الوحدة إىل فدعوا احلديث، األورويب بابألد القدمي الشعر تراثمزجوا 
 ، ابتعدوا عن شعر اجملامالت واملناس بات.للقصيدة العضوية

 واملناس بات.  شعر اجملامالت عن علل؛ ابتعدت جامعة أبولو

 2019  2018ص

 ألن الشعر جتربة ذاتية تنبع من األعامق، وتناولوا األش ياء البس يطة املألوفة.

 األخرى؟ الشعرية الاجتاهات إىل أبولو جامعة نظرت كيف

ً  شويق فاختاروا وتقدير، احرتام نظرة   العقاد واس تكتبوا مجلاعهتم رئيسا

        موضوعات شعر جامعة أبولو.

 )ِر / ري / ِس / يس(       ( الانغامس يف الطبيعة وتشخيصها.1

(      ( الاهامتم ابحلب واحلديث عن املرأة.2  )دح

 (ْه / رْ ) حبياة الريف وبساطهتا وأهلها.( الاس متتاع 3

 )ِن / ين( ( احلنني والشوق للوطن واذلكرايت امجليةل4

 .الطبيعة مناجاة شعر منجامعة أبولو  أكرثتعلل، 

 .أحاسيسهم تشاركهم وجعلوها مشاعرمه، إليه اآلمن اذلي بثوا مالذمهألهنا 

 وحض املقصود ابلتجربة الشعرية

 ا. انفعالي هل ويس تجيب بيشء يتأثر حني الشاعر أعامق من تنبع القصيدة

 املوضوعات حيث من أبولوو  ادليوان جامعة بني والاختالف الش به أوجه

 جامعة أبولو جامعة ادليوان 

 الش به

 الاهامتم ابلطبيعة ومناجاهتا

 الابتعاد عن شعر املناس بات

 التأثر ابألدب الغريب

 الاهامتم ابلطبيعة ومناجاهتا

 شعر املناس باتالابتعاد عن 

 التأثر ابألدب الغريب

 الاختالف

الاهامتم ابجلانب الفكري 
 الفلسـفي والنفس الانسانية. 

 الاهامتم ابلوحدة العضوية.

الاهامتم حبياة الريف 
 وبساطهتا 

 احلـــديث عن احلب واملعاانة

 واحلنني إىل الوطن 

 
 

 انسب ادلواوين اآلتية ألحصاهبا:

 زيك أبو شادي أمحد ( الشفق البايك:1
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 رابعًا: شعر املقاومة

 العربية األقطار يف املقاومة شعر أوالً:

  ما العوامل اليت أدت إىل ظهور شعر املقاومة؟

س يطرة الاس تعامر األحداث والرصاعات اليت عاشها العامل العريب جراء 
راته، وما أفرزته احلركة الصهيونية من  األجنيب عىل الوطن العريب ومقد 

 احتالل فلسطني.

   مضامني شعر املقاومة يف القطار العربية

 )ْر(  ( استهناض اهلمم وإاثرهتا ملقاومة املس تعمر.1

 )اء، يـْة(  .املقاومة شهداء قدهما اليت التضحيات أمهية إبراز( 2

، قوا(    وصف مشاهد املقاومة.( 3  )قح

(    ( تأكيد مفهوم القومية العربية4  )عح

 الفلسطينية املقاومة شعر اثنياً: 

. العريب املقاومة شعر يف واسًعا حزًيا الفلسطينية املقاومة شعر تبوأأس باب 
 2019ت

 .ادلينية فلسطني ماكنة( 1

  .هذا يومنا حىت الصهيوين الاحتالل من فلسطني معاانة (2

 أبرز شعراء املقاومة الفلسطينية.

 .الكريم الكرمي عبد مسيح القامس، طوقان، فدوى/  إبراهمي درويش، ودمحم

 2018ص علل، اكن الشعراء يتبارون يف نظم قصائدمه عند النكبات الكبرية

 لتكون ابعثاً عىل املقاومة.

 ما املرحلتان اليت مر  هبام شعر املقاومة الفلسطينية؟

 واتسمت ابلنربة اخلطابية واحلزن. البحث عن اذلات.( 1

 ( اكتشاف اذلات وتأكيد الهحوية.2

 مرحةل اكتشاف اذلات مرحةل البحث عن اذلات املقارنة

 املوضوعات

 ( احلنني إىل الوطن1
ــيت 2 ــذايت ال ــف امل ( وص

 تعرض لها الفلسطينيون.
 ( األمل ابلعودة.3
 ( ادلعوة للنضال4

 ( احلنني إىل الوطن1
 حترير األرض واإلنسان.( 2
تضافر هجود األمتني العربية  (3

واإلســـالمية يف ادلفـــاع عــــن 
 فلسطني.

 الرفض  احلزن العاطفة
 

 

 شعر املقاومة الثورة العربية الكربى املقارنة

 املوضوعات

 تأكيد القومية العربية
 استهناض اهلمم للمقاومة 

 الاستياء من س ياسة العامثنني
 األمةوصف جتاوب 

 تأكيد القومية العربية
 استهناض اهلمم للمقاومة

 ابراز أمهية التضحيات
 وصف مشاهد املقاومة

اخلصائص 
 الفنية

 النربة اخلطابية
 حرارة العاطفة 

 الزتام معود الشعر
 التباين يف سهوةل املعاين

 النربة اخلطابية
 حرارة العاطفة

التنويع بني معود الشعر 
 والتفعيةل

 واملعاين وضوح األفاكر

 

 

 

 

 ثالثا: شعر الثورة العربية الكربى

                              الكربى. العربية الثورة شعر وعات )مبادىء(ضمو 

(    العربي ة. ابلقومي ة الاعزتاز ( 1  )رح

(  ظلمهم. وْوصفح  العامثنيني، ةسس يا من ستياءالا ( 2  )ِم / لح

 )ا / ِب(   . وأبنائه عيل بن احلسني الرشيف مدح( 3

َّورة. مع العربية األم ة جتاوب وصف( 4  )اِد(   الث

 )ْم(   عيل. بن احلسني الرشيف راثء( 5

 )ِد(   الكربى. العربيَّة الثورة بذكرى التغين  (  6

 ما األلقاب اليت لحقب هبا الشاعر فؤاد اخلطيب؟

    العربي ة الكربى. الثورة . شاعر1

 العربيَّة. الهنضة شاعر. 2

 2019 علل؛ لحق ب الشاعر فؤاد اخلطيب بشاعر الثورة العربية الكربى.

ألنه من أبرز الشعراء اذلين جم دوا الثورة بقصائد تعد  من عيون الشعر القويم 
ومن أبرزها قصيدته املشهورة )حتية الهنضة( اليت ألقاها بني يدي الرشيف 

 رشة.احلسني بعد إعالن الثورة مبا

 اكن وقد الكربى، العربي ة الثورة بذكرى س نوايً  الهامشية األردني ة اململكة حتتفل
 ، وحض ذكلاألخرى األعوام عن متزيه مسة) م (2016 للعام

 .الكربى العربي ة انطالقة الثورة عىل عام مئة مبرور اململكة احتفلت

ا عىل يحدل لح  اذلي ما  العرِب؟ لك   ثورةح  أهنَّ

ألس نة الشعراء العرب من األقطار العربية املتنوعة من حس بان  ما ورد عىل
 الثورة ابدرة خري للعرب.

 الس ياسـ ية، اترخييـا لححـداث جسـاًل  الكـربى العربيـة الثـورة شـعر يحعـد  
 .ذكل حضو

ألنه رمس لوحة واحضة املعامل تبني األحداث واألشخاص والتوارخي واألوضاع 
إابن الثورة، كام بينت واقع حال العامثنيني. واملواقف الس ياس ية اليت اكنت 

وبذكل يعترب الشعر مدونة تعمل األجيال الالحقة لك احليثيات اليت جرت 
 مضن هذه احلقبة الزمنية.

 اخلطابية؟ ابلنربة الكربى العربية الثورة شعر يمتزي ملَ 

نظراً لطبيعة الظروف الس ياس ية اليت تس تلزم استهناض اهلمم، واستثارة 
 وس يف سبيل الوقوف يف وجه الظمل ومن مث قهره.النف
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 اخلصائص الفنية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أبيات مقرتحة للحفظ 

 

 2019ت 8201شالاجتاه الالكس ييك 
ـَعــملِِ  مْ ـــــــقحـ حَعمِلح  اكدَ      التَّْبجيال َوفِـــــهِ  لِلمح  ـوالـَرســـ يَكـــونَ  أنَ  امل

ي    ِمن أَجلَّ  أوَ  أعَلِمَت أرشَف  ً  َويحنْشئح  يَبيْن   اذلَّ ــــــــق أنْفحسا  والـَوعح
ي فَـــهحوَ  ي َوهحوَ          قَوميةً  الِطــــــباعَ  يَبيْن اذلَّ  دوالـعح  النُّفوَس  يَبيْن اذلَّ

حَعمِلح  ِإذاو   الش باِب ضئيال يف الَعداةلِ  روحح   َمىش    َعـــــْدالً  يَكحنْ  لَمْ  امل
مْ  أقَمْ فـــَـ  أَخالِقهمْ  يف القَومح  َوِإذا أحصيــــــبَ   الــَوعَويـــ َمـــــــأتًْما عَلهَْيِ

 الاجتاه الرومانيس
بَْت  يَْوًما مســــــــــــــــاؤكَ  إذا  اِبلغحيومْ  حَتَجَّ

فونَكَ  أََغِــض حْبرصْ  جح ومْ  الغحيومِ  َخلَْف  ت  جنح
ض ا َحْوكَلَ  َواألرح ـــــــَحْت  ِإم   اِبلثُّلوجْ  تََوش 

فونَكَ  أََغْض حْبرصْ  جح ِ  حَتْتَ  ت روجْ  الثُّلوج  مح

 

 2019   2018ص شعر الثورة العربية الكربى
ا      الوادي ِظـــاللِ  فـي املَضارِبح  ِلَمنِ  ـ  اِد؟ تَغَص الِرحاِب  َري ر   اِبلوح
ةح  تِلـــْـكَ  أكَبَــــــــــــرح  للاح  ب   أمُّ  َواألجَنادِ  األغَوارِ  ِمنَ  نَفََرْت           يَْعرح

َّ  َواألَســـنَّةح  املَراِحـــــلَ  َطَوتِ  ْتلََعة   َوالِبـيحض       ع  رشح  األغاَمدِ  ِمنَ  مح
كُّ  َوَمشْت  ارخِي، اِبهلِل،  واثِق   ِمش يَةَ  البَْغَي، تَدح  َواألَجـدادِ  َوالتـ 

هحمْ  كَهْلحهحمْ  تََطوعَ  َعــــــــــَرب   حالمح ر   غرَْيَ  لِلَمــــْوتِ         َوغ  ِبقِيادِ  َمسخَّ

 2019 شعر املقاومة
اهح؟ اي ََنْنَ  َجنَْينا ماذا  أمُّ

تنَْي  نَموتَ  َحىت    َمرَّ
ةً   احلَياةْ  يف نَموتح  فََمرَّ

ةً   !املَْوْت  ِعنْدَ  نَموتح  َوَمرَّ
َّصْفصاِف  غابَةَ  اي  َهْل س تَْذكحرينْ  ال

 

 اخلصائص )السامت( الفنية للالكس يكية
 .الشعراء القداىم يف تقليد القصيدة العربية( جياري 1
 غراض الشعريةاألد يف يجدالت (2
 .( النربة اخلطابية3

 

 2019تاخلصائص )السامت( الفنية مجلاعة ادليوان 
 .    ( التجديد يف املعاين الشعرية1
 ( حتقيق الوحدة العضوية للقصيدة.2
 .( اجلانب الفكري الفلسفي3

 2019شاخلصائص )السامت( الفنية مجلاعة أبولو 
 التشخيص والتجس مي. ( 1
 اس تخدام األلفاظ املوحية.  (2
 الاهامتم ابلتجربة الشعرية.( 3

 

 2019اخلصائص )السامت( الفنية لشعر املهجر 
 ( وظفوا الرمز للتعبري عن املعاين التأملية اإلنسانية.1
 ( التجديد يف املوضوعات، والرتكزي عىل القمي اإلنسانية.2
 ( النظم عىل األوزان القصرية واجملزوءة، والتحرر من القافية املوحدة. 3

 

 اخلصائص )السامت( الفنية لشعر الثورة العربية الكربى
 ( النربة اخلطابية.1
 ( مسو العاطفة وحرارهتا 2
 ( الزتام معود الشعر العريب.3

  

 

 اخلصائص )السامت( الفنية لشعر املقاومة
 اخلطابية.( النربة 1
 ( وضوح املعاين واألفاكر. 2
 ( حرارة العاطفة الوطنية والقومية3

 


