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 من رائدة هذه المدرسة ؟ وما األسماء التى أطلقت على هذا النوع من الشعر ؟ -1س
الشاعرة العراقٌة " نازك المالئكة " ، وتعددت تسمٌات بواكٌر هذا الشعر بٌن ) الشعر المرسل ، الشعر الحر ، الشعر 

 المنطلق ، الشعر الجدٌد ( .

 اذكر أهم روادها. -2س
  -نزار قبانً -أحمد عبد المعطً حجازي -صالح عبد الصبور -البٌاتً –ن الجٌل األول: بدر شاكر السٌاب م

 سمٌح القاسم -محمود دروٌش -محمد إبراهٌم أبو سنة –من الجٌل الثانً: فاروق شوسة 

 : ما سبب تسمٌة المدرسة بهذا االسم ؟-3س
ً فٌما بٌن الحربٌن العالمٌتٌن األولى والثانٌة لدى شعراء:" الدٌوان،و ج: ظل االتجاه الرومانسً سائداً فً الشعر العرب

التً والثقافٌة  أبوللو، والمهجر " إلى أن  اتجه شعراؤها إلى الواقع بسبب التحوالت االجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة 
ن اتجاه الشعراء إلى الرومانسٌة ووجهتهم طرأت على الحٌاة العربٌة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة .وقد خففت تلك التحوالت م

 ووجهة واقعٌة بنسب متفاوتة فٌما بٌنهم 

 ؟ عوامل االتجاه إلى الواقعٌة ما  -4س
وما أعقبته من دمار رهٌب اهتز له كٌان المبدعٌن  قٌام الحرب العالمٌة الثانٌة وتأثر جٌل من الشعراء بنتائجها  .1

 .أنفسهم   فسعوا للتحرر من قٌود الشعر للتعبٌر عن
 استٌقظ الوعً العربً بعد الحرب للتحرر من االستعمار . .2
 الوعً الشعبً عالمٌا وحصول كثٌر من الدول على استقاللها وحرٌتها . ونم .3
 ازدٌاد النفوذ الصهٌونً والوجود الٌهودي فً فلسطٌن . .4
 إلٌوت ( . مرٌكً ) توماساألشاعر ال االتصال بالثقافة الغربٌة حٌث أثر فً الشعراء الشبان .5
الشعور بالخوف واإلحساس بخطر الفناء فً عالم تسٌطر علٌه التجارب النووٌة مما دفع الشعراء نحو مقاومة  .6

 الحرب بشعرهم.
شعور الشباب العربً الذٌن عاشوا الحرب وقاسوا وٌالتها وجرفهم تٌار القومٌة العربٌة بعدم جدوى الموقف  .7

 الواقعٌه واتخذوها فنا إٌجابٌا للبناء. الرومانسً المتشائم الٌائس فاتجهوا إلى

 : ما السمات الفنٌة للقصٌدة الواقعٌة من حٌث  ] المضمون والموضوع [ ؟ -5س
اتجهوا إلى الحٌاة العامة حولهم  ٌصورون هموم الناس ومشاكلهم وآمالهم وتطلعاتهم ، كقول محمد إبراهٌم أبو سنة فً  (1

 قصٌدة   ) أسئلة األشجار ( :
 فً اللٌِل األشجارْ سأَلَْتنً 

ارْ  ٌَّ ًَ أنفَُسنا فً الت  أن ُنْلقِ
 أن نتجه إلى النهر القادم

 من أعماق الٌأس إلى أقصى المجهول
 نحمله فً ذاكرة محكمة اإلغالق

 الغول منثم نفر 
دم تعبٌرا عن الواقع بوجوهه المختلفة من صدق وزٌف وتقأكثر التصاقا بالواقع لذا اصبح الشعر أصبح الشعر عندهم  (2

وتخلف وفرح وٌأس ، ومن صراع بٌن الحرٌة والعبودٌة والعدل والظلم وغٌر ذلك من متناقضات الحٌاة ، كقول صالح 
 عبد الصبور : 

 جاَء الزمُن الوغد .
 َصِدَئ الغمد .

د...  )تمزق(  وتَشقََّق جلُد المقبِض ثمَّ تَخدَّ
 سقطت جوهرتً بٌن حذاء الجندي األبٌض

 وحذاء الجندي األسود
 شاع فً شعرهم الحدٌث عن النهاٌة والموت ، ٌقول " بدر شاكر السٌاب " فً قصٌدة )لٌلة وداع ـ إلى زوجتى الوفٌة( : (3

 أوصدى الباب فدنٌا لست فٌها
 لٌس تستأهل من عٌنى نظرة

 سوف تمضٌن وأبقى ... أى حسرة ؟

https://dardery.site/
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ى ذلك أمورا متعددة ، ومنها : موقف اإلنسان من لم تقتصر التجربة الشعرٌة على العاطفة والشعور والخٌال فحسب ، فجمعت إل (4
 الكون ، ومن التارٌخ ، ومن األساطٌر ، ومن إحٌاء التراث ، ٌقول صالح عبد الصبور :         

 قد آن للشعاع أن ٌغٌب
 قد آن للغرٌب أن ٌؤوب

 مستوحٌا  قول عبٌد بن األبرص :

 و غائب الموت ال ٌؤوب و كل ذى غٌبة ٌؤوب
 
 

 لسمات الفنٌة للقصٌدة الواقعٌة من حٌث الشكل والبناء ؟: ما ا 6س
استخدام اللغة الحٌة التً نسمعها فً كالم الناس . وقد ظهر ذلك فً اختٌار عناوٌن دواوٌنهم ، مثل دٌوان " الناس فً  (1

ر أمى " بالدي " لصالح عبد الصبور ، واستخدام بعض الكلمات العامٌة ، مثل " كان ٌا ما كان " و" أنام على حج
وذلك ألنهم ٌحاولون أن ٌخففوا وقد أسرفوا فً استخدام  بعض الكلمات العامٌة واألجنبٌة و"شربت شاٌا فى الطرٌق " 

حٌث إن األسلوب عندهم  فهم ال ٌحبون المبالغة باألسلوب؛من سٌطرة اللغة  الكالسٌكٌة والمعجمٌة والجمالٌات الشكلٌة ،
لمنطق والطرٌقة التً تسرد بها األحداث والتعبٌر عنها ، كما حاولوا البعد عن واألهمٌة عندهم ل ،وسٌلة ال غاٌة 

 التقرٌرٌة والخطابٌة والتعبٌر المباشر.
، مثل أبو سنة فً قصٌدته السابقة " أسئلة األشجار " فقد رمز للحٌاة  االهتمام بالصور وتوظٌف الرمز واألسطورة  (2

 فقر صوره  غوال ٌفر منه الناس. المادٌة الزاحفة بصورة النهر الجارف ، وال
وهم فً تصوٌرهم ال ٌقتصرون على الصور الجزئٌة المتمثلة فً التشبٌه واالستعارة والكناٌة والمجاز المرسل بل ٌتعدى 

 فً بعض تجاربهم.إلى شًء من الغموض  الرمز واالستخدام األسطوري  أسلمهم قد ذلك إلى الصور الكلٌة الممتدة ،
ة وحدة موضوعٌة تتضافر فٌها األفكار والمعانً والعواطف والصور والموسٌقى فى بناء نام متطور ، جعلوا من القصٌد (3

ٌستدعى من القارئ ٌقظة وتنبها لمتابعته واستٌعابه ؛ نظرا للبناء الهندسى الشعرى الذى أقامه الشعر ، وقد قسموا هذا 
 البناء إلى فقرات ، كل فقرة منها تمثل دفقة شعورٌة .

أساس من أسس هذه المدرسة هو ما ٌتصل بموسٌقى الشعر ؛ فالبٌت التقلٌدى ٌقوم على أساس موسٌقى هو نظام وأهم  (4
تساوى شطرى البٌت ، وتبعا لذلك تتساوى أشطر القصٌدة كلها ، أما الشعر الجدٌد فالتكوٌن الموسٌقى للقصٌدة فٌه 

م محدد لعددها فً كل بٌت ، ودون أن ٌكون هناك شطران معتمد على وحدة موسٌقٌة تتكرر هى التفعٌلة ، دون ارتباط بك
  للبٌت  بل قد ٌتكون البٌت الشعرى من تفعٌلة واحدة أو أكثر ولهذا سمى السطر الشعرى ولٌس البٌت الشعرى

 ما الذي عابوه على الرومانسٌٌن ؟                -7س
 طرٌق الشاعر هو التغٌٌر ولٌس الهروب.  ج:  عزلتهم وتشاؤمهم وٌأسهم وهروبهم من الواقع مؤكدٌن أن   

ماذا ٌقصد بشعر التفعٌلة ؟ وما الفرق بٌنه وبٌن الشعر التقلٌدي من حٌث القدرة على التعبٌر عن  -8س
 أحاسٌس الشاعر وأفكاره ؟

ر الشعري على جـ: شعر التفعٌلة ٌعتمد على اتخاذ " التفعٌلة " وحدة القصٌدة بدون التزام عدد معٌن منها، فقد ٌقوم السط 
تفعٌلة واحدة أو اثنتٌن أو أكثر بدون قٌود، أما الشعر التقلٌدي فٌكرر التفعٌلة بعدد محدد متساو فً كل شطر وفً كل بٌت، 

 فٌتكون من ذلك البحر .

 أسرف بعض شعراء المدرسة الجدٌدة فً استخدام اللغة . وضح ذلك مبًٌنا دوافعهم إلى  -9س
 . اد من هذا االتجاهاإلسراف، ثم اذكر موقف النق

أن ٌخففوا من سٌطرة اللغة  الكالسٌكٌة والمعجمٌة  حٌث حاولواجـ: أكثر بعضهم من استخدام لغة قرٌبة من لغة الحٌاة ؛ 
والجمالٌات الشكلٌة ،فهم ال ٌحبون المبالغة باألسلوب؛ حٌث إن األسلوب عندهم وسٌلة ال غاٌة ، واألهمٌة عندهم للمنطق 

سرد بها األحداث والتعبٌر عنها ، كما حاولوا البعد عن التقرٌرٌة والخطابٌة والتعبٌر المباشر.، ومن أمثلة والطرٌقة التً ت
ًٌا فً الطرٌق "،  –إلً اللقاء  –ذلك " كان ٌاما كان   شربت شا

 ولكن النقاد عابوا ذلك ألنه مبتذل ٌهبط بمستوى الشعر الذي هو فن جمٌل .

 اقعٌٌن ؟ما رسالة الشعر عند الو -11س
جـ: للشعر رسالة حٌوٌة فً الحٌاة والمجتمع، تتمثل فً الدعوة إلى حٌاة أفضل، وكشف مشكالت التخلف وعالجها، ومؤازرة 

 حركات التحرٌر السٌاسٌة االجتماعٌة . 

 شئ من الرومانسٌة .            -أول األمر  -خالط شعراء المدرسة الجدٌدة  -أعلل      -11س
 المهجر(  -أبوللو -الدٌوان -ن سبقهم من شعراء المدارس الرومانسٌة )مطران تأثرا ً بم -ج:

 تخلى شعراء المدرسة الجدٌدة عن التقٌد بالقافٌة الموحدة .                    – ب                              
 .  واالفتعاللٌتفادوا الرتابة  -ج: 
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 أن ٌبعدوا عنه فً شعرهم ؟ ما الذي حاول شعراء المدرسة الجدٌدة  -12س 
 . حاولوا أن ٌبتعدوا فً شعرهم عن التقرٌرٌة والخطابٌة والتعبٌر المباشر

 هناك سمتان تمٌزان اللغة التصوٌرٌة فً  الشعر الجدٌد . ما هما ؟     -13س
 متدة         أن الشعر الجدٌد ال ٌعتمد على الصور الجزئٌة فقط بل ٌعتمد على الصور الكلٌة والصور الم -1 -ج:
  اقتران الصورة بالرمز -2     

 ما أهم أساس من أسس هذه المدرسة هو ما ٌتصل بموسٌقى الشعر؟ -14س
وأهم أساس من أسس هذه المدرسة هو ما ٌتصل بموسٌقى الشعر حٌث تحرروا من وحدة البحر ووحدة القافٌة، واالكتفاء 

سطر، فقد ٌتكون السطر من تفعٌلة واحدة أو أكثر دون شرط التساوي بٌن  بوحدة التفعٌلة دون ارتباط بعدد معٌن منها فً كل
السطور، ولهذا سمى "السطر الشعري" ولٌس "البٌت الشعري". واعتمدوا على الموسٌقى الداخلٌة المتمثلة فً اختٌار 

قطع ٌمثل دفقًة)دفعة( األلفاظ والصور الموحٌة والمالئمة للموضوع وللجو النفسً . وقسموا القصٌدة إلى مقاطع، كل م
 شعورًٌة جدٌدًة، حٌث وجدوا فى القافٌة الموحدة رتابة وإمالل .

 درسة الجدٌدة ؟مما مفهوم الوحدة العضوٌة عند شعراء ال -15س
القصٌدة وحدة موضوعٌة تتعاون فٌها األفكار والمعانً والعواطف والصور والموسٌقى فً بناء هندسً متطور ٌستدعً من 

وتنبهاً لمتابعته واستٌعابه نظراً للبناء الهندسً الشعري الذي أقامه الشعر على نحو ما تصمم القصة أو القارئ ٌقظة 
 المسرحٌة بأجزائها ووحداتها وقد قسمو هذا البناء إلى فقرات كل فقرة منها تمثل دفقة شعورٌة  .
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 (المدرسة الواقعٌةتدرٌبات على )

 أياو انعثارج غٛز انصحٛحح:)×( ( أياو انعثارج انصحٛحح، ٔعاليح أ: ضع عاليح )
 ( )       .ْٙ انشاعزج انعزالٛح َاسن انًالئكحانٕالعٛح  رائس انًسرطح  .1

 ( )      .انشاعز انًصز٘ فارٔق شٕشح انٕالعٙ فٙ االذجاِيٍ شعزاء انجٛم األٔل  .2

 ( )      .يسرطح انشعز انجسٚساالذجاِ انٕالعٙ يٍ األطًاء انرٙ أطهمد عهٗ  .3

 ( )     .فٙ انفرزج تٍٛ انحزب انعانًٛح األٔنٗ ٔانحزب انعانًٛح انثاَٛحاالذجاِ انٕالعٙ طاز  .4

 ( ) .رغٛزاخ انظٛاطٛح ٔاالجرًاعٛح انرٙ طزأخ تعس انحزب انعانًٛح األٔنٗئنٗ اناالذجاِ انٕالعٙ ٚزجع انظثة فٙ ظٕٓر   .5

 ( )        .تسرجاخ يرفأذّاالذجاِ انٕالعٙ اذجّ شعزاء انزٔياَظٛح َحٕ  .6

 ( ) عٍ انزٔياَظٛح ئًٚآَى تانسٔر اإلٚجاتٙ نهشعز فٙ ذغٛٛز انٕالعاالذجاِ انٕالعٙ يٍ انًًٛشاخ انرٙ ٔرثٓا  شعزاء  .7

 ( )     .يع شعزاء انًٓجز فٙ اإلًٚاٌ تانسٔر اإلَظاَٙ نهشعز االذجاِ انٕالعٙ اء ٚرفك شعز .8

 ( )  أَٓى اذجٕٓا تشعزْى ئنٗ انحٛاج انعايح نهرعثٛز عٍ يشاكم انُاص ٔطًٕحاذٓىاالذجاِ انٕالعٙ يٍ طًاخ انشكم نسٖ شعزاء  .9

 ( )    مٛح نٓذا انٕالعأكثز انرصالا تانٕالع فٓى ٚعزضٌٕ صٕرج حمٛ حانٕالعٛ انًسرطحشعزاء  .11

 ( )      .يٍ طًاخ انًضًٌٕ نسٖ انٕالعٍٛٛ انحسٚث عٍ انًٕخ ٔانُٓاٚاخ .11

 ( )    . ذمرصز عهٗ انعاطفح ٔانرٛال ٔانشعٕر حانٕالعٛ انًسرطحانرجزتح انشعزٚح نسٖ شعزاء  .12

 ( )      . ذشاؤيٓى ٔٚأطٓىانًسرطح انٕالعٛح عاب انُماز عهٗ شعزاء  .13

 ( )   .ُٚثعٙ أٌ ٚصٕر يٕلف اإلَظاٌ يٍ انكٌٕ ٔانرارٚد ٔاألطاطٛزنًسرطح انٕالعٛح شعزاء اانشعز نسٖ  .14

 ( )   . انهغح اطررسايا ذاصا فٙ األنفاظ ٔانصٕر ٔانرٛالانًسرطح انٕالعٛح شعزاء اطررسو  .15

 ( )  .انررهص يٍ انجًانٛاخ انشكهٛح ألٌ األطهٕب عُسْى ٔطٛهح ال غاٚحانًسرطح انٕالعٛح شعزاء حأل  .16

  ( )  .  ا رالٛاانهغح انكالطٛكٛح انًعجًٛح نهحفاظ عهٗ  نغح انشعز تٕصفّ فُانًسرطح انٕالعٛح شعزاء اطررسو  .17

 ( ) زنٛم عهٗ ضعف انًهكاخ انهغٕٚح نسٖ شعزائٓى. شعزاء انًسرطح انٕالعٛح كثزخ انكهًاخ انعايٛح ٔاألجُثٛح فٙ أشعار .18

 ( )    .زٚح ٔانرعثٛز انًثاشز  فٙ أشعارْىعٍ انهغح انرمزٚانًسرطح انٕالعٛح شعزاء اترعس  .19

 ( )   . تانٕضٕح ٔانثعس عٍ انزيشٚحانًسرطح انٕالعٛح شعزاء ذًٛشخ انهغح انرصٕٚزٚح نسٖ  .21

 ( )       .  تانصٕرج انكهٛح انًًرسجانًسرطح انٕالعٛح شعزاء اْرى  .21

 ( )     .ٕالعٙان فٙ  ذٕظٛف انزيش ٔاألططٕرج جعم انُماز ٚعجثٌٕ تٓذا االذجاِانًغاالج  .22

 ( )   .اطررساو انزيش ٚٓسف ئنٗ االترعاز عٍ انرمزٚزٚح ٔانرطاتٛح  نسٖ شعزاء انًسرطح انٕالعٛح .23
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 ( )       .يع انًٓاجزٍٚ فٙ اطررساو انزيشانًسرطح انٕالعٛح شعزاء اذفك  .24

 ( )      .انًسرطح انٕالعٛح االْرًاو تانٕحسج انعضٕٚحيٍ ذصائص انشكم نسٖ شعزاء  .25

 ( ).ذًثم ٔحسج عضٕٚح ترٕافز عُصزٍٚ فمظ ًْا ٔحسج انًٕضٕع ٔٔٔحسج انجٕ انُفظٙانًسرطح انٕالعٛح شعزاء سج عُس انمصٛ .26

 ( )    .ٚجة عهٗ انمارئ نهشعز انحز أٌ ٚكٌٕ يإْم تسرجح يا نفٓى انثُاء انفُٙ نهمصٛسج .27

 ( )     .كم فمزج ذظًٗ ذفعٛهح ئنٗ فمزاخ انًسرطح انٕالعٛح شعزاء ذمظى انمصٛسج عُس  .28

 (          )   األفكار ٔانًعاَٙ ٔانعٕاطف ٔانصٕر ٔانًٕطٛمٗ كهٓا عُاصز ضزٔرٚح نرحمٛك انٕحسج انعضٕٚح  .29

 (          )  .ْٕ األطاص انًٕطٛمٙ انمائى عهٗ ٔحسج انٕسٌ ٔانمافٛحانٕالعٙ أْى األطض انرٙ لاو عهٛٓا االذجاِ  .31

 (          )     .فٙ انشعز انجسٚس ْٙ انرفعٛهحانٕحسج انًٕطٛمٛح انرٙ ذثُٗ عهٛٓا انمصٛسج  .31

 (           )     .      .فٙ شعز انرفعٛهح ذركزر انرفعٛالخ تُفض انعسز فٙ كم ططز شعز٘ .32

 (           )    .ٚرفك يع يا زعا ئنّٛ انسٕٚإٌَٛ انًسرطح انٕالعٛح شعزاء  يفٕٓو انشعز انًزطم .33

 (           ) .ئ يٍ انزٔياَظٛح نرأثزْى فٙ َشأذٓى تانًذْة انزٔياَظٙ انذ٘ كاٌ طائساشٛانًسرطح انٕالعٛح شعزاء ذانظ شعز  .34

 (           )                                                      .ٚطهك عهٗ انثٛد انشعز٘ فٙ انشعز انحز اطى انظطز انشعز .35

 ( https://dardery.site  اإلنكرزَٔٛح   نهرسرٚة اإلنكرزَٔٙ سٔرٔا يٕلع أحًس زرزٚز٘ نهرسرٚثاخ)  

 

 -: البدائل المتاحة : تخٌر اإلجابة الصواب لما ٌلً مما بٌن  ب

 :شعزاء انجٛم األٔل نهٕالعٛح يا عساكم يًا ٚهٙ يٍ  -1
 عبذ انصبٕر صالح  □  غبذ انْٕاب انبٍاحً □  فارٔق جٌٕذة □  عبذ انرحًٍ انشرلأي □

 :              ظٓز االذجاِ انٕالعٙ فٙ انفرزج: -2
    انفخرة انًًخذة بٍٍ انحرب األٔنى ٔانثاٍَت □    انخً سبمج انحرب انعانًٍت األٔل □

 فً بذاٌت األنفٍت انثاٍَت  □    بعذ انحرب انعانًٍت انثاٍَت □

 :كاٌ االذجاِ ئنٗ انٕالعٛح َرٛجح نثعض انرغٛزاخ  -3
 .كم يا سبك □        انثمافٍت □    االجخًاعٍت □       انسٍاسٍت  □

 : يٍ انعٕٛب انرٙ أذذْا شعزاء ْذا االذجاِ عهٗ انزٔياَظٍٛٛ   -4
   اسخخذاو انهغت انكالسٍكٍت  □                                غٍاب انصذق انشعٕري□

 .غٍاب انٕحذة انعضٌٕت فً أشعارْى  □                     .يٕلفٓى انخشاؤيً انسهبً  □

  : االذجاِ تانشعز َحٕ انحٛاج انعايح ٚعُٙ  -5
       انخخهص يٍ لٍٕد انٕزٌ    □                     اسخخذاو انهغت انعايٍت   □

  .انخغبٍر عٍ يشاكم انُاش ٔطًٕحاحٓى   □        االلخراب يٍ انمارئ  □

 :   انًسرطح ٚمصس تّ االنرصاق تانٕالع عُس شعزاء ْذِ -6
        اسخخذاو انهغت انخً ٌخعايم بٓا انُاش  □         انخعبٍر عٍ انخفصٍالث انبسٍطت فً انحٍاة   □

  كم يا سبك  □          حصٌٕر انٕالع كًا ْٕ بخُالضاحّ انًخخهفت  □

 : ًٚكٍ ئرجاع كثزج انحسٚث ٔانُٓاٚاخ فٙ شعز  شعزاء انٕالعٛح ئنٗ -7
 إحساسٓى بانغربت  □ .     لسٕة انحٍاة□               . حأثرْى بانرٔياَسٍٍٍ   □      اسٓى بانخشاؤوإحس  □

 :انرجزتح انشعزٚح نسٖ شعزاء ْذِ انًسرطح ذشًم -8
 .كم يا سبك  □      يٕلف اإلَساٌ يٍ انكٌٕ ٔانخارٌخ  □       انخٍال  □   انعاطفت ٔانشعٕر  □

 :  انًضًٌٕ عُس شعزاء ْذِ انًسرطح يا عساكم يًا ٚهٙ يٍ طًاخ  -9
               . انحذٌث عٍ انًٕث ٔانُٓاٌاث  □     .   اسخعًال انريس ٔاألسطٕرة  □

 .االنخصاق بانٕالع   □           االحجاِ إنى انحٍاة انعايت  □

  :يا عسا األطثاب انرٙ زفعرٓى ئنٗ اطررساو انألنفاظ انعايٛحكم يًا ٚهٙ يٍ  -11
      البعد عن جماليات الشكل  □       التخفيف من اللغة الكالسيكية   □

 االقتراب من الجماهير  □       اعتبار األسلوب وسيلة ال غاية  □
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 :انٕالعٛح يع انسٕٚاٍَٛٛ فٙاذفك شعزاء   -11
         االهتمام بالوحدة العضوية  □     .االتجاه إلى الحياة العامة بشعرهم  □

 استخدام اللغة الحية  □           الشعر المرسلالدعوة إلى   □

 : ذًراس انهغح انرصٕٚزٚح عُس شعزاء االذجاِ انٕالعٙ تـــ -12
 األولى والثانية  □     االهتمام بالصورة الكلية  □        التأثر بصور القدماء  □     توظيف الرمز واألسطورة  □

 :انًسرطح انٕالعٛح ْٙ يحصهح انرضافز تٍٛ  انٕحسج انعضٕٚح عُس شعزاء  -13

 جميع ما سبق□               الصور والموسيقا□            األفكار والعواطف□    .   األفكار والمعاني□  

 : األطاص انًٕطٛمٙ انذ٘ ذثُٗ عهّٛ انمصٛسج عُس شعزاء انًسرطح انجسٚسج ْٕ -14
 .وحدة القافية□        التفعيلة وحدة□     وحدة الوزن□       وحدة البيت□  

 :يا عسا انشعز انحزكم يًا ٚهٙ يٍ ذصائص يسرطح   -15
 االهتمام بالصورة الكلية  □  توظيف الرمز واألسطورة  □ التأمل في حقائق الكون والحياة   □ .التمسك بالوحدة العضوية  □

 يا عسا: انجسٚسيسرطح انشعز  انشكم نسٖ شعزاء كم يًا ٚهٙ يٍ ذصائص  -16

 استخدام اللغة الحية  □     االهتمام بالوحدة العضوية  □ استخدام الرمز واألسطورة  □    االتجاه للحياة العامة  □

 :"َشٕزِ انًطز ألصٛسذّ " : ٚمٕل انظٛاب فٙ 17

 في كل قطرٍة من المطرْ 
 حمراُء أو صفراء من أجنَّة الزََّىْر.

 وكّل دمعٍة من الجياع والعراةْ 
 قطرٍة ُتراق من دم العبيدْ وكّل 

 فيي ابتساٌم في انتظاِر مبسم جديدْ 
 ذًثم األتٛاخ طًح  يٍ طًاخ انًسرطح انجسٚسج يٍ حٛث انًضًٌٕ

        الحية  استخدام اللغة  □     .الحديث عن الموت والنهايات  □

 توظيف الرمز واألسطورة   □        التعبير عن آالم الناس  □

 : األيٛز انًرظٕل" لصٛسذّ" فٙ س انًعطٙ حجاس٘أحًس عث: ٚمٕل 18
 

 أقفرت اآلن شوارع المدينة
 وانفضّ  عنك الناسّ  أييا األمير

 فاحمل بقاياك الثمينة
 واحمل تماثيل األميرة السجينة

 واذىب .. فقد جاء ترامنا األخير !
 ذًثم األتٛاخ طًح  يٍ طًاخ انًسرطح انجسٚسج يٍ حٛث انشكم

         انخعبٍر عٍ يٕلف اإلَساٌ يٍ انخارٌخ□       ٕث ٔانُٓاٌاث.انحذٌث عٍ انً□  

 حٕظٍف انريس ٔاألسطٕرة□       انخعبٍر عٍ آالو انُاش  □  
 

 :فٙ لصٛسذّ " انحشٌ" ٚمٕل صالح عثس انصثٕر: 19

 قروْش  يورجعت بعد الظير فى جيب
 فشربت شايًا فى الطريق

 يورتقت نعم
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 والصديق يولعبت بالنرد الموزع بين كف
 و ساعتينأقل ساعة 
 و عشرتينأقل عشرة 

 ذًثم األتٛاخ طًح  يٍ طًاخ انًسرطح انجسٚسج يٍ حٛث انشكم
         انخعبٍر عٍ يٕلف اإلَساٌ يٍ انخارٌخ□       انحذٌث عٍ انًٕث ٔانُٓاٌاث.□  

 حٕظٍف انريس ٔاألسطٕرة□          اسخخذاو انهغت انحٍت□  
 

 :"رؤٚا فٙ لصٛسذّ "  صثٕرٚمٕل صالح عثس ان: 21
 

 في كل مساء،
  حين تدق الساعة نصف الميل، 

 وتذوي األصوات
 أتداخل في جمدي أتشرب أنفاسي

 و أنادم ظمي فوق الحائط
 أتجول في تاريخي، أتنزه في تذكاراتي

 أتحد بجسمي المتفتت في أجزاء اليوم الميت
 تستيقظ أيامي المدفونة في جسمي المتفتت

 

 خ طًح  يٍ طًاخ انًسرطح انجسٚسج يٍ حٛث انشكمذًثم األتٛا
        استخدام األلفاظ العامية واألجنبية   □     .التعبير عن الواقع بتناقضاته  □

 اختالف عدد التفعيالت في كل سطر    □       توظيف الرمز واألسطورة  □
 

 :فٙ لصٛسذّ " أغُٛح نهشراء" ٚمٕل صالح عثس انصثٕر: 21
  

 لمدينة المنيمرةفي زحمة ا
 أموت ال يعرفني أحد
 أموت ال يبكي أحد

 وقد ُيقال بين صحبي في مجامع المسامرة
 مجمسو كان ىنا و قد عبر

 فيمن عبر
 يرحُمُو اهلل

 انًضًٌٕذًثم األتٛاخ طًح  يٍ طًاخ انًسرطح انجسٚسج يٍ حٛث 

 
 انخارٌخ        انخعبٍر عٍ يٕلف اإلَساٌ يٍ □       انحذٌث عٍ انًٕث ٔانُٓاٌاث.□  

 حٕظٍف انريس ٔاألسطٕرة□       انخعبٍر عٍ آالو انُاش  □  
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 :فٙ لصٛسذّ " أحشاٌ فٙ األَسنض" ٚمٕل َشار لثاَٙ: 22
: 

 كتبِت تسأليَن عن إسبانَيوْ 
 عن طارٍق ، يفتُح باسم اهلل دنيا ثانيْو..

 عن ُعْقبة بن نافعٍ 
 يزرُع َشْتَل نخمٍة ..
 .في قمب كلِّ رابَيَو .
 سألِت عن ُأميٍَّة ..

 سألِت عن أميرىا معاوية ..
 انًضًٌٕذًثم األتٛاخ طًح  يٍ طًاخ انًسرطح انجسٚسج يٍ حٛث 

 
         انخجربت انشعرٌت حشًم يٕلف اإلَساٌ يٍ انخارٌخ□      انحذٌث عٍ انًٕث ٔانُٓاٌاث.□  

 حٕظٍف انريس ٔاألسطٕرة□      انخعبٍر عٍ آالو انُاش  □  
 

 

 :"انطزٚك ئنٙ انظٛسجفٙ لصٛسذّ " ٚمٕل أحًس عثس انًعطٙ حجاس٘: :23

 يا عّم.. 
 من أين الطريْق؟

 أين طريق 'السيدة'؟
  ْْ  أيمْن قميال، ثم أيسر يا بَنٌي

 قال.. ولم ينظر إليٌ 
 وسْرت يا ليَل المدينة
 أرقرق اآلَه الحزينة
 َأجّر ساقي المجيدة

 لمسيدة
 سرطح انجسٚسج يٍ حٛث انشكمذًثم األتٛاخ طًح  يٍ طًاخ انً

 
         انخعبٍر عٍ يٕلف اإلَساٌ يٍ انخارٌخ□        .اسخعًال انهغت انحٍت□  

 حٕظٍف انريس ٔاألسطٕرة□       انخعبٍر عٍ آالو انُاش  □  
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 :"1956رؤٚا فٙ عاو تسر شاكز انظٛاب فٙ لصٛسذّ " ٚمٕل : 24
 

 أييا الصقر اإلليي الغريب
 قض من أولمب في صمت المساءأييا المن

 رافعا روحي ألطباق السماء
 جريحا (غنيميدا)رافعا روحي 

 صالبا عيني تموزا مسيحا
 أييا الصقر اإلليي ترّفق

 إن روحي تتمزق
 

 ذًثم األتٛاخ طًح  يٍ طًاخ انًسرطح انجسٚسج يٍ حٛث انشكم

 
 يٍ انخارٌخ         انخعبٍر عٍ يٕلف اإلَساٌ□       انحذٌث عٍ انًٕث ٔانُٓاٌاث.□  

 حٕظٍف انريس ٔاألسطٕرة□          اسخخذاو انهغت انحٍت□  

 :"يزثٛح رجم ذافّفٙ لصٛسذّ "  ٚمٕل صالح عثس انصثٕر: 25
 

 أراه كمما رسا بَي الصباح في بحيرة العذاب
 أجمع في الجراب

 بضع لقيمات تناثرت عمى شطوطيا التراب
 ألقى بيا الصبيان لمدجاج و الكالب

 كنت إن تركُت لقمة أنفُت أن ألمُّيا و
 يمقطيا، يمسحيا في كمِّوِ 

 يبوسيا
 يأكميا
 انًضًٌٕذًثم األتٛاخ طًح  يٍ طًاخ انًسرطح انجسٚسج يٍ حٛث 

         انخعبٍر عٍ يٕلف اإلَساٌ يٍ انخارٌخ□       انحذٌث عٍ انًٕث ٔانُٓاٌاث.□  

 ف انريس ٔاألسطٕرةحٕظٍ□      ًْٕٔيٓىانخعبٍر عٍ آالو انُاش  □  

 :" فٙ لصٛسذّ " شُك سْزاٌ صالح عثس انصثٕر ٚمٕل : 26

 مر زىران بظير السوق يوًما
 واشترى شااًل منمنم

 ومشى يختال عجًبا مثل تركي معمم
 ذًثم األتٛاخ طًح  يٍ طًاخ انًسرطح انجسٚسج يٍ حٛث انشكم

 ٍ انخارٌخ        انخعبٍر عٍ يٕلف اإلَساٌ ي□       اسخخذاو انهغت انحٍت.□  

 حٕظٍف انريس ٔاألسطٕرة□            انخعبٍر عٍ آالو انُاش  □  



 

 2020/2021 الصف الثالث الثانوي                                                      األدب العربًفً  تاٌلوس قراءة 

      تمنٌاتى لكم بالتفوق  / أحمد دردٌري  األستاذ      01156008819 - 01157335050    
  

8 

 :" فٙ لصٛسذّ " انُظٕر يحًًس ئتزاْٛى أتٕ طُح ٚمٕل : 27

 

 النسوُر الطميقُة في األفِق .. 
 تعرُف مصَرَعيا ..

ُدىا ..  والعيوَن التي تَتَرصَّ
 والنِّصاَل التي تتعاَقُب ..

 ..خمَف النِّصاْل 
 يٍ حٛث انشكم انًسرطح انجسٚسجذًثم األتٛاخ طًح  يٍ طًاخ 

 انخعبٍر عٍ يٕلف اإلَساٌ يٍ انخارٌخ        □       اسخخذاو انهغت انحٍت.□  

 حٕظٍف انريس ٔاألسطٕرة□            انخعبٍر عٍ آالو انُاش  □  

 :" انمصز ٔانكٕخفٙ لصٛسذٓا " َاسن انًالئكح مٕل : ذ28
 

 ي يجمعيا الفاّلحفكنوز الغن
 في عمره الشقي الكسير 

 ذلك الكادح المّعذب في القرية
 بين المحراث والناعور 

 كّل صيف يسقي البساتين تحت الشــمس
 والقصر ىاجع وسنان 

 ئفيو يمقي البذور والمترف اليان
 يجني وتشيد األحزان 

 انًضًٌٕيٍ حٛث  انًسرطح انجسٚسجذًثم األتٛاخ طًح  يٍ طًاخ 
 انخعبٍر عٍ يٕلف اإلَساٌ يٍ انخارٌخ        □       حذٌث عٍ انًٕث ٔانُٓاٌاث.ان□  

 حٕظٍف انريس ٔاألسطٕرة□       ٔيشاكهٓىانُاش  ًْٕوانخعبٍر عٍ □  

 :"ٔصٛح يٍ يحرضزتسر شاكز انظٛاب فٙ لصٛسذّ " ٚمٕل : 29

 أنا قد أموت غدًا ، فإّن الداء يقرض ، َغيَر واِن ،
 الحياة حطام جسِم مثلِ دارِ حباًل يشّد إلى 

 نخرْت جوانبيا الرياُح وسقفيا سيل القطاِر ،
 يا أخوتي المتناثرين من الجنوب إلى الشمالِ 
 بين المعابر والسيول وبين عالية الجباِل ،
 أبناء شعبي في قراه وفي مدائنو الحبيبة ...

 ال تكفروا ِنَعَم العراِق ...
 انًضًٌٕيٍ حٛث  ح انجسٚسجانًسرطذًثم األتٛاخ طًح  يٍ طًاخ 

         انخعبٍر عٍ يٕلف اإلَساٌ يٍ انخارٌخ□       انحذٌث عٍ انًٕث ٔانُٓاٌاث.□  

 حٕظٍف انريس ٔاألسطٕرة□       انخعبٍر عٍ آالو انُاش  □  
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 :فارٔق شٕشح فٙ لصٛسذّ " يس انثحز"ٚمٕل : 31

   

 جثم الحزن عمى كل البيوت
 وتدلى من خيوط العنكبوت

 و إنسانوج
 تغشيو ارتعاشات ورعب وابتيال

 وبعينيو سؤال
 ذًثم األتٛاخ طًح  يٍ طًاخ انًسرطح انجسٚسج يٍ حٛث انشكم

        استخدام األلفاظ العامية واألجنبية   □     .التعبير عن الواقع بتناقضاته  □

 اختالف عدد التفعيالت في كل سطر    □       توظيف الرمز واألسطورة  □

 ( https://dardery.site  هرسرٚة اإلنكرزَٔٙ سٔرٔا يٕلع أحًس زرزٚز٘ نهرسرٚثاخ اإلنكرزَٔٛح  ن)  
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