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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 ( .

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

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

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

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

 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

 .فسعوا للتحرر من قٌود الشعر للتعبٌر عن أنفسهم  
 استٌقظ الوعً العربً بعد الحرب للتحرر من االستعمار . .2
 الوعً الشعبً عالمٌا وحصول كثٌر من الدول على استقاللها وحرٌتها . ونم .3
 فلسطٌن . ازدٌاد النفوذ الصهٌونً والوجود الٌهودي فً .4
 مرٌكً ) توماس إلٌوت ( .األشاعر 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.
وٌالتها وجرفهم تٌار القومٌة العربٌة بعدم جدوى الموقف شعور الشباب العربً الذٌن عاشوا الحرب وقاسوا  .7

 الرومانسً المتشائم الٌائس فاتجهوا إلى الواقعٌه واتخذوها فنا إٌجابٌا للبناء.

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

 فً قصٌدة   ) أسئلة األشجار ( :
 سأَلَْتنً فً اللٌِل األشجارْ 
ارْ  ٌَّ ًَ أنفَُسنا فً الت  أن ُنْلقِ
 أن نتجه إلى النهر القادم

 من أعماق الٌأس إلى أقصى المجهول
 نحمله فً ذاكرة محكمة اإلغالق

 ثم نفر من الغول
تعبٌرا عن الواقع بوجوهه المختلفة من صدق وزٌف وتقدم أكثر التصاقا بالواقع لذا اصبح الشعر الشعر عندهم أصبح  (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(وتَشقَّ   َق جلُد المقبِض ثمَّ تَخدَّ
 سقطت جوهرتً بٌن حذاء الجندي األبٌض

 وحذاء الجندي األسود
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 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 ؟
لم تقتصر التجربة الشعرٌة على العاطفة والشعور والخٌال فحسب ، فجمعت إلى ذلك أمورا متعددة ، ومنها : موقف اإلنسان من  (4

 الكون ، ومن التارٌخ ، ومن األساطٌر ، ومن إحٌاء التراث ، ٌقول صالح عبد الصبور :         

 قد آن للشعاع أن ٌغٌب
 ن للغرٌب أن ٌؤوبقد آ

 مستوحٌا  قول عبٌد بن األبرص :

 و غائب الموت ال ٌؤوب و كل ذى غٌبة ٌؤوب
 
 

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

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

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

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

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

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

؛ فالبٌت التقلٌدى ٌقوم على أساس موسٌقى هو وأهم أساس من أسس هذه المدرسة هو ما ٌتصل بموسٌقى الشعر  (4
نظام تساوى شطرى البٌت ، وتبعا لذلك تتساوى أشطر القصٌدة كلها ، أما الشعر الجدٌد فالتكوٌن الموسٌقى للقصٌدة 
فٌه معتمد على وحدة موسٌقٌة تتكرر هى التفعٌلة ، دون ارتباط بكم محدد لعددها فً كل بٌت ، ودون أن ٌكون هناك 

  للبٌت  بل قد ٌتكون البٌت الشعرى من تفعٌلة واحدة أو أكثر ولهذا سمى السطر الشعرى ولٌس البٌت الشعرى شطران

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

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

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

 فٌتكون من ذلك البحر .

أسرف بعض شعراء المدرسة الجدٌدة فً استخدام اللغة . وضح ذلك مبًٌنا دوافعهم إلى اإلسراف،  -9س
 ثم اذكر موقف النقاد من هذا االتجاه .

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

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

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

 ما رسالة الشعر عند الواقعٌٌن ؟ -11س



  

 

 تايلوس في األدب العربي

 ذاٚهٕـ 4

 ذاٚهٕـ

 للتواصل واتس 01156008819

مع، تتمثل فً الدعوة إلى حٌاة أفضل، وكشف مشكالت التخلف وعالجها، جـ: للشعر رسالة حٌوٌة فً الحٌاة والمجت
 ومؤازرة حركات التحرٌر السٌاسٌة االجتماعٌة . 

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

 تخلى شعراء المدرسة الجدٌدة عن التقٌد بالقافٌة الموحدة .                    – ب                              
 .  واالفتعاللٌتفادوا الرتابة  -ج: 

 مدرسة الجدٌدة أن ٌبعدوا عنه فً شعرهم ؟ ما الذي حاول شعراء ال -12س 
 .حاولوا أن ٌبتعدوا فً شعرهم عن التقرٌرٌة والخطابٌة والتعبٌر المباشر 

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

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

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

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

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

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

 (https://dardery.site/archives/3383  اضغظ  انؽاتظ   إلخاتاخٔانرأكع يٍ ا) نهرعؼٚة اإلنكرؽَٔٙ   

 

 تدرٌبات على )المدرسة الواقعٌة(

 انصسٛسح:أياو انعثاؼج غٛؽ )×( ( أياو انعثاؼج انصسٛسح، ٔعاليح أ: ضع عاليح )
 ( )       ؼائع انًعؼقح  انٕالعٛح ْٙ انشاعؽج انعؽالٛح َاؾن انًالئكح. .1

 ( )      يٍ شعؽاء اندٛم األٔل فٙ االذداِ انٕالعٙ انشاعؽ انًصؽ٘ فاؼٔق شٕشح. .2

 ( )       يعؼقح انشعؽ اندعٚع.االذداِ انٕالعٙ يٍ األقًاء انرٙ أطهمد عهٗ  .3

 ( )     تٍٛ انسؽب انعانًٛح األٔنٗ ٔانسؽب انعانًٛح انثاَٛح.قاظ االذداِ انٕالعٙ فٙ انفرؽج  .4

 ( ) ٚؽخع انكثة فٙ ظٕٓؼ االذداِ انٕالعٙ ئنٗ انرغٛؽاخ انكٛاقٛح ٔاالخرًاعٛح انرٙ طؽأخ تعع انسؽب انعانًٛح األٔنٗ.  .5

 ( )        اذدّ شعؽاء انؽٔياَكٛح َسٕ االذداِ انٕالعٙ تعؼخاخ يرفأذّ. .6

 ( ) ٔؼثٓا  شعؽاء االذداِ انٕالعٙ عٍ انؽٔياَكٛح ئًٚآَى تانعٔؼ اإلٚداتٙ نهشعؽ فٙ ذغٛٛؽ انٕالعيٍ انًًٛؿاخ انرٙ  .7

 ( )     ٚرفك شعؽاء االذداِ انٕالعٙ يع شعؽاء انًٓدؽ فٙ اإلًٚاٌ تانعٔؼ اإلَكاَٙ نهشعؽ . .8

 ( )  نهرعثٛؽ عٍ يشاكم انُاـ ٔطًٕزاذٓىأَٓى اذدٕٓا تشعؽْى ئنٗ انسٛاج انعايح االذداِ انٕالعٙ يٍ قًاخ انشكم نعٖ شعؽاء  .9

 ( )    أكثؽ انرصالا تانٕالع فٓى ٚعؽضٌٕ صٕؼج زمٛمٛح نٓػا انٕالع حانٕالعٛ شعؽاء انًعؼقح .11

 ( )      يٍ قًاخ انًضًٌٕ نعٖ انٕالعٍٛٛ انسعٚث عٍ انًٕخ ٔانُٓاٚاخ. .11

 ( )    ال ٔانشعٕؼ .ذمرصؽ عهٗ انعاطفح ٔانطٛ حانٕالعٛ انردؽتح انشعؽٚح نعٖ شعؽاء انًعؼقح .12

 ( )      . ذشاؤيٓى ٔٚأقٓىانًعؼقح انٕالعٛح عاب انُماظ عهٗ شعؽاء  .13

 ( )   ُٚثعٙ أٌ ٚصٕؼ يٕلف اإلَكاٌ يٍ انكٌٕ ٔانراؼٚص ٔاألقاطٛؽ.شعؽاء انًعؼقح انٕالعٛح انشعؽ نعٖ  .14

 ( )   . انهغح اقرطعايا ضاصا فٙ األنفاظ ٔانصٕؼ ٔانطٛالانًعؼقح انٕالعٛح اقرطعو شعؽاء  .15

 ( )   انرطهص يٍ اندًانٛاخ انشكهٛح ألٌ األقهٕب عُعْى ٔقٛهح ال غاٚح.انًعؼقح انٕالعٛح زأل شعؽاء  .16
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  ( )  انهغح انكالقٛكٛح انًعدًٛح نهسفاظ عهٗ  نغح انشعؽ تٕصفّ فُا ؼالٛا  .انًعؼقح انٕالعٛح اقرطعو شعؽاء  .17

 ( ) ظنٛم عهٗ ضعف انًهكاخ انهغٕٚح نعٖ شعؽائٓى. شعؽاء انًعؼقح انٕالعٛح كثؽخ انكهًاخ انعايٛح ٔاألخُثٛح فٙ أشعاؼ .18

 ( )     عٍ انهغح انرمؽٚؽٚح ٔانرعثٛؽ انًثاشؽ  فٙ أشعاؼْى.انًعؼقح انٕالعٛح اترعع شعؽاء  .19

 ( )   . تانٕضٕذ ٔانثعع عٍ انؽيؿٚحانًعؼقح انٕالعٛح ذًٛؿخ انهغح انرصٕٚؽٚح نعٖ شعؽاء  .21

 ( )        .  تانصٕؼج انكهٛح انًًرعجح انٕالعٛح انًعؼقاْرى شعؽاء  .21

 ( )     انًغاالج فٙ  ذٕظٛف انؽيؿ ٔاألقطٕؼج خعم انُماظ ٚعدثٌٕ تٓػا االذداِ انٕالعٙ. .22

 ( )    اقرطعاو انؽيؿ ٚٓعف ئنٗ االترعاظ عٍ انرمؽٚؽٚح ٔانططاتٛح  نعٖ شعؽاء انًعؼقح انٕالعٛح. .23

 ( )       انًٓاخؽٍٚ فٙ اقرطعاو انؽيؿ.يع انًعؼقح انٕالعٛح اذفك شعؽاء  .24

 ( )      يٍ ضصائص انشكم نعٖ شعؽاء انًعؼقح انٕالعٛح االْرًاو تانٕزعج انعضٕٚح. .25

 ( )ذًثم ٔزعج عضٕٚح ترٕافؽ عُصؽٍٚ فمظ ًْا ٔزعج انًٕضٕع ٔٔٔزعج اندٕ انُفكٙ.انًعؼقح انٕالعٛح انمصٛعج عُع شعؽاء  .26

 ( )    ٚكٌٕ يإْم تعؼخح يا نفٓى انثُاء انفُٙ نهمصٛعج.ٚدة عهٗ انماؼئ نهشعؽ انسؽ أٌ  .27

 ( )     ئنٗ فمؽاخ  كم فمؽج ذكًٗ ذفعٛهح.انًعؼقح انٕالعٛح ذمكى انمصٛعج عُع شعؽاء  .28

 (          )   األفكاؼ ٔانًعاَٙ ٔانعٕاطف ٔانصٕؼ ٔانًٕقٛمٗ كهٓا عُاصؽ ضؽٔؼٚح نرسمٛك انٕزعج انعضٕٚح  .29

 (          )   االذداِ انٕالعٙ ْٕ األقاـ انًٕقٛمٙ انمائى عهٗ ٔزعج انٕؾٌ ٔانمافٛح. أْى األقف انرٙ لاو عهٛٓا .31

 (          )     انٕزعج انًٕقٛمٛح انرٙ ذثُٗ عهٛٓا انمصٛعج فٙ انشعؽ اندعٚع ْٙ انرفعٛهح. .31

 (           )     . فٙ شعؽ انرفعٛهح.      ذركؽؼ انرفعٛالخ تُفف انععظ فٙ كم قطؽ شعؽ٘ .32

 (           )     ٚرفك يع يا ظعا ئنّٛ انعٕٚإٌَٛ .انًعؼقح انٕالعٛح ٕٓو انشعؽ انًؽقم شعؽاء يف .33

 (           ) شٛئ يٍ انؽٔياَكٛح نرأثؽْى فٙ َشأذٓى تانًػْة انؽٔياَكٙ انػ٘ كاٌ قائعا.انًعؼقح انٕالعٛح ضانظ شعؽ شعؽاء  .34

 (           )                                                      انشعؽ.ٚطهك عهٗ انثٛد انشعؽ٘ فٙ انشعؽ انسؽ اقى انكطؽ  .35

 (https://dardery.site/archives/3383  اضغظ  انؽاتظ   إلخاتاخٔانرأكع يٍ ا) نهرعؼٚة اإلنكرؽَٔٙ   

 -: انثعائم انًرازح : ذطٛؽ اإلخاتح انصٕاب نًا ٚهٙ يًا تٍٛ  ب
 كم يًا ٚهٙ يٍ شعؽاء اندٛم األٔل نهٕالعٛح يا ععا: -1
 صالح عبذ انصبٕر  □  غبذ انْٕاب انبٍاحً □  فارٔق جٌٕذة □  عبذ انزحًٍ انشزلأي □

 :             ظٓؽ االذداِ انٕالعٙ فٙ انفرؽج:  -2
    انفخزة انًًخذة بٍٍ انحزب األٔنى ٔانثاٍَت □   انخً سبمج انحزب انعانًٍت األٔل  □

 فً بذاٌت األنفٍت انثاٍَت  □    بعذ انحزب انعانًٍت انثاٍَت □

 كاٌ االذداِ ئنٗ انٕالعٛح َرٛدح نثعض انرغٛؽاخ : -3
 كم يا سبك. □        انثمافٍت □   االجخًاعٍت  □      انسٍاسٍت   □

 : يٍ انعٕٛب انرٙ أضػْا شعؽاء ْػا االذداِ عهٗ انؽٔياَكٍٛٛ   -4
   اسخخذاو انهغت انكالسٍكٍت  □                                غٍاب انصذق انشعٕري□

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

 :  يح ٚعُٙاالذداِ تانشعؽ َسٕ انسٛاج انعا  -5
       انخخهص يٍ لٍٕد انٕسٌ    □                     اسخخذاو انهغت انعايٍت   □

  انخغبٍز عٍ يشاكم انُاص ٔطًٕحاحٓى.   □        االلخزاب يٍ انمارئ  □

 : االنرصاق تانٕالع عُع شعؽاء ْػِ انًعؼقح ٚمصع تّ   -6
       اسخخذاو انهغت انخً ٌخعايم بٓا انُاص   □         انخعبٍز عٍ انخفصٍالث انبسٍطت فً انحٍاة   □

  كم يا سبك  □          حصٌٕز انٕالع كًا ْٕ بخُالضاحّ انًخخهفت  □

 ًٚكٍ ئؼخاع كثؽج انسعٚث ٔانُٓاٚاخ فٙ شعؽ  شعؽاء انٕالعٛح ئنٗ : -7
 إحساسٓى بانغزبت  □ .     انحٍاةلسٕة □               . حأثزْى بانزٔياَسٍٍٍ   □      إحساسٓى بانخشاؤو  □

 انردؽتح انشعؽٚح نعٖ شعؽاء ْػِ انًعؼقح ذشًم: -8
 كم يا سبك.  □      يٕلف اإلَساٌ يٍ انكٌٕ ٔانخارٌخ  □      انخٍال   □  انعاطفت ٔانشعٕر   □
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 كم يًا ٚهٙ يٍ قًاخ انًضًٌٕ عُع شعؽاء ْػِ انًعؼقح يا ععا  : -9
               . انحذٌث عٍ انًٕث ٔانُٓاٌاث  □     . اسخعًال انزيش ٔاألسطٕرة    □

 .االنخصاق بانٕالع   □           االحجاِ إنى انحٍاة انعايت  □

 : األقثاب انرٙ ظفعرٓى ئنٗ اقرطعاو انألنفاظ انعايٛح يا ععاكم يًا ٚهٙ يٍ  -11
      البعد عن جماليات الشكل  □       التخفيف من اللغة الكالسيكية   □

 االقتراب من الجماهير  □       اعتبار األسلوب وسيلة ال غاية  □

 اذفك شعؽاء انٕالعٛح يع انعٕٚاٍَٛٛ فٙ:  -11
       االهتمام بالوحدة العضوية    □     .االتجاه إلى الحياة العامة بشعرهم  □

 استخدام اللغة الحية  □          الدعوة إلى الشعر المرسل   □

 ذًراؾ انهغح انرصٕٚؽٚح عُع شعؽاء االذداِ انٕالعٙ تـــ : -12
 األولى والثانية  □     االهتمام بالصورة الكلية  □        التأثر بصور القدماء  □  توظيف الرمز واألسطورة     □

 :انٕزعج انعضٕٚح عُع شعؽاء انًعؼقح انٕالعٛح ْٙ يسصهح انرضافؽ تٍٛ   -13
 جميع ما سبق□               الصور والموسيقا□            األفكار والعواطف□    .األفكار والمعاني   □  

 : األقاـ انًٕقٛمٙ انػ٘ ذثُٗ عهّٛ انمصٛعج عُع شعؽاء انًعؼقح اندعٚعج ْٕ -14
 وحدة القافية.□        وحدة التفعيلة□     وحدة الوزن□       وحدة البيت□  

 يًا ٚهٙ يٍ ضصائص يعؼقح انشعؽ انسؽ يا ععا: كم  -15
 االهتمام بالصورة الكلية  □توظيف الرمز واألسطورة    □ التأمل في حقائق الكون والحياة   □ .التمسك بالوحدة العضوية  □

 يا ععا: اندعٚعيعؼقح انشعؽ  انشكم نعٖ شعؽاء كم يًا ٚهٙ يٍ ضصائص  -16
 استخدام اللغة الحية  □     االهتمام بالوحدة العضوية  □ استخدام الرمز واألسطورة  □ االتجاه للحياة العامة     □
 

 :ععا يا انٕالعٍٛٛ نعٖ انعضٕٚح انٕزعج قًاخ يٍ ٚهٙ يًا كم  -17
 .حاو ُْذسً بُاء فً ٔانًٕسٍمى انصٕر حُاسك□        شعٕرٌت دفمت فمزة كم حًثم فمزاث إنى انمصٍذة حمسٍى□  

 ٔانًعاًَ األفكار حضافز□   انفاضهت انًذٌُت عٍ انًثم عانى فً انبحث□  

 :ععا يا اندعٚعج انًعؼقح شعؽاء نعٖ انشعؽ٘ انثُاء فٙ انردعٚع قًاخ يٍ َُٚعع    ٚهٙ يًا كم  -18
ر□    .انشكهٍت ٔانجًانٍاث باألسهٕب االْخًاو□   .ٔانمافٍت انٕسٌ يٍ انخحزُّ

 .ٔاألسطٕرة انزيش حٕظٍف□   .انشعزي ٔانسطز انخفعٍهت ٔحذة عهى االعخًاد□  

 :ععا يا اندعٚعج انًعؼقح قًاخ يٍ َُٚعع    ٚهٙ يًا كم  -19
 ٔاألسطٕرة انزيش حٕظٍف□   انعايت انحٍاة إنى االحجاِ□  

 ٔانُٓاٌاث انًٕث عٍ انحذٌث كثزة□   األٔطاٌ إنى انجارف انحٍٍُ□  

 :ععا يا اندعٚعج انًعؼقح قًاخ يٍ َُٚعع   ال ٚهٙ يًا كم  -21
 .انبٍاٍَت بانُاحٍت االْخًاو□   .انذٍُْت انُشعت غهبت□  

 انذكزٌاث نًٕطٍ انحٍٍُ□   .عُّ ٔانخعبٍز بانٕالع االنخصاق□  

 

 (https://dardery.site/archives/3383  اضغظ  انؽاتظ   إلخاتاخٔانرأكع يٍ ا) نهرعؼٚة اإلنكرؽَٔٙ   
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 -: انثعائم انًرازح : ذطٛؽ اإلخاتح انصٕاب نًا ٚهٙ يًا تٍٛ  ج
 

 ٚمٕل يسًٕظ ظؼٔٚش: -1

 مقّنعيف والتّتار ىّبوا، واليكسوس الخيؿ، رياح ىّبت
 ..بالمنجنيؽ أو بالرمح أسماءىـ وخّمدوا وسافريف،

  وسافروا
 الصخور مف الزىور يمدُ : عاداتو مف ابريؿ يحرموا لـ

 غكؽ " انٓككٕـ" ٔ"انرراؼ " ُْا ٚشٛؽ ئنٗ قًح يٍ قًاخ انردؽتح انشعؽٚح نعٖ شعؽاء انًعؼقح انٕالعٛح ْٙ: 
 .عنه والتعبير بالواقع االلتصاق□   والخيال والشعور العاطفة على االقتصار□  
 الكون من اإلنسان موقف تصور□   التاريخ من اإلنسان موقف لتشمل تتسع□  

 انصثٕؼ عثع صالذ ٚمٕل -2

 حجري بوعاء وأتينا
 وخشباً  تراباً  ومألناه

 وجمسنا
 المقدد الخبز نأكؿ

 لفكاىة وضحكنا
 العجوز جدي قاليا

 :طؽٚك عٍ انًعدًٛح انكالقٛكٛح انهغح قٛطؽج يٍ انرطفٛف اندعٚعج انًعؼقح شعؽاء زأل
 التفعيلة على االعتماد□          واألسطورة الرمز توظيف□  
   الفنية بالوحدة االهتمام□    الحية اللغة استخدام□  

 :انصثٕؼ عثع صالذ ٚمٕل -3

 الطرقات فى يعربد الفقر عاينت
 اإلنساف روح وييدـ

 :النفس فسألت
 ؟ أصنع ماذا

 الفقراء جمع أدعو ىؿ
 النقمة سيؼ يمقوا أف

 ؟ الظممة أفئدة فى
 :انٕالعٍٛٛ نعٖ انًضًٌٕ فٙ انردعٚع قًاخ يٍ قًح ئنٗ انكاتمح األقطؽ ذشٛؽ
 الحية اللغة استخدام□   ومشاكلهم الناس هموم وتصوير العامة الحياة إلى االتجاه□  
 المباشر والتنعبير والخطابية التقريرية عن البعد□   واألسطورة الرمز توظيف□  
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 ":انُٓاؼ ؼزم" لصٛعذّ فٙ انكٛاب لصٛعج -4

 النيار رحؿ
 نار دوف توّىج أفؽ عمى ذبالتو انطفأت إنو ىا
 الّسفار مف سندباد عودة تنتظريف جمست و
 الرعود و بالعواصؼ ورائؾ مف يصرخ البحر و

  يعود لف ىو
 :انٕالعٙ االذداِ شعؽاء عُع انشعؽ قًاخ يٍ قًح ئنٗ ذشٛؽ انكاتمح األقطؽ فٙ" قُعتاظ" كهًح غكؽ
 الحية اللغة استخدام□   الناس هموم وتصوير العامة الحياة إلى االتجاه□  
 عنه والتعبير بالواقع االلتصاق□   واألسطورة الرمز توظيف□  

 :ظؼٔٚش يسًٕظ ٚمٕل -5

 الرماؿِ  صدر عمى أحبابي أكواخُ 
 ..ساىرْ  األمطار مع وأنا

 الشماؿ مف البريد انتظر الذي عوليس ابف وأنا
 يسافرْ  لـ ولكف’  بّحار ناداه

 الجباؿِ  أعمى وانتحى’  المراكب لجـَ 
 :انٕالعٍٛٛ نعٖ انشعؽ٘ انثُاء فٙ انردعٚع قًاخ يٍ قًح ئنٗ انكاتمح األقطؽ ذشٛؽ
 المباشر والتنعبير والخطابية التقريرية عن البعد□   عنه والتعبير بالواقع االلتصاق□  
 والموت النهاية عن الحديث كثرة□   العامية اللغة استخدام□  

 : انكٛاب ٚمٕل -6

 يزاؿ وما ويذىباف الشتاء يحتضف الصيؼ
 الرياح جوانبو في تعوي الميجور كالمنزؿ
 الكئيب الميؿ في ترقاه ال المنيار، كالسمـ

 :اليشكري المنخؿ الجاىمي الشاعر ويقوؿ
َذا َيػػاحُ  َواِ   الَكِسيرِ  اْلَبْيػػػتِ  ِبَجَواِنػػِب          تْ ػػػػػػػَتَناَوحَ  الرِّ

 :ْٕ انٕالعٛح انًعؼقح شعؽاء عُع انشعؽٚح انردؽتح يالير يٍ يهًسا َكرُرح انًُٕغخٍٛ تٍٛ انًماؼَح ضالل يٍ
 والخيال العاطفة على االقتصار□   عنه والتعبير بالواقع االلتصاق□  
 والوجدان الفكر بين ما جمعت□   التراث وإحياء والشعور والخيال العاطفة بين ما جمع□  

 :انصثٕؼ عثع صالذ ٚمٕل -7

 فيؾ الّزماف آخر أذوب وأف
 تشقو اّلتي والجزائر النيؿ يضـ وأف

 والحجر واألوثاب والّزيت
 المفتة عظامي
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 المسفمتة الّشوارع عمى
 والّسكؾ األحياء ذرى عمى

 :انٕالعٍٛٛ نعٖ انشعؽ٘ انثُاء فٙ انردعٚع قًاخ يٍ قًح ئنٗ انكاتمح األقطؽ ذشٛؽ
 واألسطورة الرمز توظيف□   عنه والتعبير بالواقع االلتصاق□  
 والموت النهاية عن الحديث كثرة□   العامية اللغة استخدام□  

 

 :ظؼٔٚش يسًٕظ ٚمٕل -8

 السحيؽ الوادي إلى أسرتيـ مف المدينة بَأطفاؿ َألقى
 الشيطاف، مف الوقتِ  قبؿ ليعود

 ضميرنا نظاـَ  ُخنَّا ىؿ
 الجميمة ىيميفَ  وعطرَ  البخورَ  إلييفَّ  الضميرُ  كاف

 :انٕالعٍٛٛ نعٖ انمصٛعج عهّٛ ذمٕو انػ٘ انًٕقٛمٗ انثُاء طثٛعح ئنٗ انكاتمح األقطؽ ذشٛؽ
 واألسطورة الرمز توظيف□   والقافية الوزن على المحافظة□  
 العامية اللغة استخدام□   "التفعيلة"  المتكررة الموسيقية الوحدة□  

 :انفمؽاء عٍ شٕشح فاؼٔق ٚمٕل -9 

 ؟ الرجاؿ قمب فى الحزف ىذا فجػر الذى ما
 العقيمةْ  والتواريخ الميالػى آالؼ حزف
 األماف طعـ ومػف الخبز لقمة مف أجدبت
 الحناف دؼء ومف العػارى كسوة مف عريت

 .. األنبياء ودعػاوى
 :انٕالعٍٛٛ نعٖ  انشعؽ يفٕٓو ئنٗ انكاتمح األقطؽ ذشٛؽ
 "التفعيلة"  المتكررة الموسيقية الوحدة على االعتماد □                                        واألسطورة الرمز توظيف□  
  الحية اللغة استخدام□                           عنه والتعبير بالواقع االلتصاق□  

 :ظَمم أيم ٚمٕل -11

 ”العير تموت مثمما.. الفراش فى أموت“
 ..والنفير أموت،

 ..دمشؽ فى يدؽ
 واألزياء العطور فى الشارع، فى أموت

 ..واألعداء أموت،
 .الحؽ وجو تدوس

 :انٕالعٍٛٛ نعٖ انًضًٌٕ قًاخ يٍ قًح ئنٗ انكاتمح األقطؽ ذشٛؽ
 واألسطورة الرمز توظيف□   عنه والتعبير بالواقع االلتصاق□  
 والموت النهاية عن الحديث كثرة□   العامية اللغة استخدام□  
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 : انكٛاب ٚمٕل -11

 الضياء؟ أيف أدونيس، أىذا
 القطاؼ؟ وأيف
 تحصد ال مناجؿ
 تعقد ال أزاىر

 !ماء غير مف سوداء مزارع
 :انٕالعٍٛٛ نعٖ انشعؽ٘ انثُاء فٙ انردعٚع قًاخ يٍ قًح ئنٗ انكاتمح األقطؽ ذشٛؽ
 واألسطورة الرمز توظيف□   عنه والتعبير بالواقع االلتصاق□  
 والموت النهاية عن الحديث كثرة□   العامية اللغة استخدام□  

 انثٛاذٙ فٙ لصٛعذّ" قٕق انمؽٚح":ٚمٕل عثع انْٕاب  -12
 

 الشمس، والحمر اليزيمة، والذباب
 وحذاء جنديٍّ قديـ

 يتداوؿ األيدي، وفالح يحدُِّؽ في الفراغ:
 في مطمع العاـ الجديد

 يداي تمتمئاف حتما بالنقود
 وسأشتري ىذا الحذاء

 :انٕالعٍٛٛ نعٖ انًضًٌٕ قًاخ يٍ قًح ئنٗ انكاتمح األقطؽ ذشٛؽ
 واألسطورة الرمز توظيف□   عنه والتعبير بالواقع االلتصاق□  
 والموت النهاية عن الحديث كثرة□   العامية اللغة استخدام□  

 ٚمٕل انشاعؽ أيم ظَمم: -13

 شقيقتي " رجاء " ماتت و ىي دوف الثالثة .
 و عندما أدخؿ بيو بيتنا الصامت

 أنسى بأّنيا ماتت ..
 أقوؿ . رّبما نامت ..

 في الغرؼ . أدور
 و عندما تسألني أّمي بصوتيا الخافت
 أرى األسى في وجييا الممتقع الباىت

 و أستبيف الكارثة !
 ذًثم األتٛاخ قًح  يٍ قًاخ انًعؼقح اندعٚعج يٍ زٛث انًضًٌٕ ْٔٙ:

       استخدام األلفاظ العامية واألجنبية    □     .التعبير عن الواقع بتناقضاته  □

  اختالف عدد التفعيالت في كل سطر   □     انًٕث ٔانُٓاٌاث.انحذٌث عٍ □  
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 ٚمٕل انشاعؽ أيم ظَمم:  -14
 

 أوديب عاد باحثا عف المذيف ألقيناه لمردى
 نحف الّمذاف ألقياه لمردى
 وىذه المّره لف نضيعو

 ولف نتركو يتوه
 ناديو

 قولي إّنؾ أّمو التي ضنت عميو بالدؼء
 :انٕالعٍٛٛ نعٖ انشعؽ٘ انثُاء فٙ انردعٚع قًاخ يٍ قًح ئنٗ انكاتمح األقطؽ ذشٛؽ
 واألسطورة الرمز توظيف□   عنه والتعبير بالواقع االلتصاق□  
 والموت النهاية عن الحديث كثرة□   استخدام القصة وسيلة للتعبير□  

 ٚمٕل عثع انْٕاب انثٛاذٙ: -15

 قالت: المغوؿ قادموف
 قمت: نعـ

 فمقد رأيتيـ قبؿ سنوات بعيدة
 يقتحموف أسوار المدينة

 وىا أنا
 أراىـ اآلف

 يقتحموف أسوار بغداد مف جديد
 ذًثم األتٛاخ قًح  يٍ قًاخ انًعؼقح اندعٚعج يٍ زٛث انًضًٌٕ

 
         انخجزبت انشعزٌت حشًم يٕلف اإلَساٌ يٍ انخارٌخ□      انحذٌث عٍ انًٕث ٔانُٓاٌاث.□  

 انزيش ٔاألسطٕرةحٕظٍف □        انحٍٍُ انجارف نألٔطاٌ□  

 ٚمٕل انشاعؽ أيم ظَمم:  -16
 

 عيد بأى حاؿ عدت يا عيد؟“
 بما مضى؟ أـ ألرضي فيؾ تيويد؟
 "نامت نواطير مصر" عف عساكرىا

 وحاربت بداًل منيا األناشيد!
 ناديت: يا نيؿ ىؿ تجري المياه دماً 

 لكى تفيض، ويصحو األىؿ إف نودوا؟
 ”عيد بأى حاؿ عدت يا عيد؟
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 قاؿ المتنبي: 
ـْ ِبػَأْمػٍر ِفػيػَؾ تَػْجػِديػدُ    ػػاٍؿ ُعػػْدَت َيػا ِعػيػدُ ػػػػػػػػػِعػػيػػٌد ِبػػَأيَّػػِة حَ   ِبػَمػا َمػَضػى َأ

 ػاِقيدُ ػػَ َفػَقػْد َبػِشػْمػَف َوَمػا تَػْفػَنػى اْلػَعػن   َنػاَمػْت َنػَواِطػيػُر ِمػْصػٍر َعػْف ثَػَعػاِلِبَيا
 

 :ْٕ انٕالعٛح انًعؼقح شعؽاء عُع انشعؽٚح انردؽتح يالير يٍ يهًسا َكرُرح انًُٕغخٍٛ تٍٛ انًماؼَح ضالل يٍ
 والخيال العاطفة على االقتصار□   عنه والتعبير بالواقع االلتصاق□  
 والوجدان الفكر بين ما جمعت□   التراث وإحياء والشعور والخيال العاطفة بين ما جمع□  

 

 :"َشٕظِ انًطؽ لصٛعذّ "أ : ٚمٕل انكٛاب فٙ 17

 في كؿ قطرٍة مف المطرْ 
 حمراُء أو صفراء مف أجنَّة الزََّىْر.
 وكّؿ دمعٍة مف الجياع والعراةْ 
 وكّؿ قطرٍة ُتراؽ مف دـ العبيدْ 

ـٌ في انتظاِر مبسـ جديدْ   فيي ابتسا
 ذًثم األتٛاخ قًح  يٍ قًاخ انًعؼقح اندعٚعج يٍ زٛث انًضًٌٕ

       استخدام اللغة الحية    □     .الحديث عن الموت والنهايات  □

 توظيف الرمز واألسطورة   □        التعبير عن آالم الناس  □

 : األيٛؽ انًركٕل" لصٛعذّ" فٙ أزًع عثع انًعطٙ زداؾ٘: ٚمٕل 18
 

 أقفرت اآلف شوارع المدينة
 وانفضّ  عنؾ الناسّ  أييا األمير

 الثمينةفاحمؿ بقاياؾ 
 واحمؿ تماثيؿ األميرة السجينة

 واذىب .. فقد جاء ترامنا األخير !
 ذًثم األتٛاخ قًح  يٍ قًاخ انًعؼقح اندعٚعج يٍ زٛث انشكم

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

 ٔاألسطٕرةحٕظٍف انزيش □       انخعبٍز عٍ آالو انُاص  □  

 : ٚمٕل صالذ عثع انصثٕؼ فٙ لصٛعذّ " انسؿٌ":19

 قروْش  يورجعت بعد الظير فى جيب
 فشربت شايًا فى الطريؽ

 يورتقت نعم
 والصديؽ يولعبت بالنرد الموزع بيف كف

 و ساعتيفأقؿ ساعة 
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 و عشرتيفأقؿ عشرة 
 ذًثم األتٛاخ قًح  يٍ قًاخ انًعؼقح اندعٚعج يٍ زٛث انشكم

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

 حٕظٍف انزيش ٔاألسطٕرة□          اسخخذاو انهغت انحٍت□  
 

 ":ؼؤٚا : ٚمٕل صالذ عثع انصثٕؼ فٙ لصٛعذّ " 21
 

 في كؿ مساء،
  حيف تدؽ الساعة نصؼ الميؿ، 

 وتذوي األصوات
 أتداخؿ في جمدي أتشرب أنفاسي

 أنادـ ظمي فوؽ الحائطو 
 أتجوؿ في تاريخي، أتنزه في تذكاراتي

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

 

 ذًثم األتٛاخ قًح  يٍ قًاخ انًعؼقح اندعٚعج يٍ زٛث انشكم
       استخدام األلفاظ العامية واألجنبية    □     .التعبير عن الواقع بتناقضاته  □

 اختالف عدد التفعيالت في كل سطر    □       توظيف الرمز واألسطورة  □
 

 : ٚمٕل صالذ عثع انصثٕؼ فٙ لصٛعذّ " أغُٛح نهشراء":21
  

 في زحمة المدينة المنيمرة
 أموت ال يعرفني أحد
 أموت ال يبكي أحد

 المسامرةوقد ُيقاؿ بيف صحبي في مجامع 
 مجمسو كاف ىنا و قد عبر

 فيمف عبر
 يرحُمُو اهلل

 ذًثم األتٛاخ قًح  يٍ قًاخ انًعؼقح اندعٚعج يٍ زٛث انًضًٌٕ
 انخعبٍز عٍ يٕلف اإلَساٌ يٍ انخارٌخ        □       انحذٌث عٍ انًٕث ٔانُٓاٌاث.□  

 حٕظٍف انزيش ٔاألسطٕرة□       انخعبٍز عٍ آالو انُاص  □  
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 فٙ لصٛعذّ " أزؿاٌ فٙ األَعنف": ٚمٕل َؿاؼ لثاَٙ: 22
: 

 كتبِت تسأليَف عف إسبانَيوْ 
 عف طارٍؽ ، يفتُح باسـ اهلل دنيا ثانيْو..

 عف ُعْقبة بف نافعٍ 
 يزرُع َشْتَؿ نخمٍة ..
 في قمب كؿِّ رابَيَو ..
 سألِت عف ُأميٍَّة ..

 سألِت عف أميرىا معاوية ..
 انًعؼقح اندعٚعج يٍ زٛث انًضًٌٕذًثم األتٛاخ قًح  يٍ قًاخ 

 
         انخجزبت انشعزٌت حشًم يٕلف اإلَساٌ يٍ انخارٌخ□      انحذٌث عٍ انًٕث ٔانُٓاٌاث.□  

 حٕظٍف انزيش ٔاألسطٕرة□      انخعبٍز عٍ آالو انُاص  □  

 ":انطؽٚك ئنٙ انكٛعجفٙ لصٛعذّ " ٚمٕل أزًع عثع انًعطٙ زداؾ٘:: 23

 ..  يا عـّ
 أيف الطريْؽ؟مف 

 أيف طريؽ 'السيدة'؟
  ْْ  أيمْف قميال، ثـ أيسر يا بَنٌي

 قاؿ.. ولـ ينظر إليٌ 
 وسْرت يا ليَؿ المدينة
 أرقرؽ اآلَه الحزينة
 َأجّر ساقي المجيدة

 لمسيدة
 ذًثم األتٛاخ قًح  يٍ قًاخ انًعؼقح اندعٚعج يٍ زٛث انشكم

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

 حٕظٍف انزيش ٔاألسطٕرة□       انخعبٍز عٍ آالو انُاص  □  
 

 ":1956ؼؤٚا فٙ عاو : ٚمٕل تعؼ شاكؽ انكٛاب فٙ لصٛعذّ " 24
 

 أييا الصقر اإلليي الغريب
 أييا المنقض مف أولمب في صمت المساء
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 رافعا روحي ألطباؽ السماء
 جريحا (غنيميدا)رافعا روحي 

 صالبا عيني تموزا مسيحا
 أييا الصقر اإلليي ترّفؽ

 إف روحي تتمزؽ
 

 ذًثم األتٛاخ قًح  يٍ قًاخ انًعؼقح اندعٚعج يٍ زٛث انشكم

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

 حٕظٍف انزيش ٔاألسطٕرة□          اسخخذاو انهغت انحٍت□  

 ":يؽثٛح ؼخم ذافّ: ٚمٕل صالذ عثع انصثٕؼ فٙ لصٛعذّ " 25
 

 أراه كمما رسا بَي الصباح في بحيرة العذاب
 أجمع في الجراب

 بضع لقيمات تناثرت عمى شطوطيا التراب
 ألقى بيا الصبياف لمدجاج و الكالب
 و كنت إف تركُت لقمة أنفُت أف ألمُّيا

 يمقطيا، يمسحيا في كمِّوِ 
 يبوسيا
 يأكميا

 ذًثم األتٛاخ قًح  يٍ قًاخ انًعؼقح اندعٚعج يٍ زٛث انًضًٌٕ
         انخعبٍز عٍ يٕلف اإلَساٌ يٍ انخارٌخ□       انحذٌث عٍ انًٕث ٔانُٓاٌاث.□  

 حٕظٍف انزيش ٔاألسطٕرة□      ًْٕٔيٓىانخعبٍز عٍ آالو انُاص  □  

 فٙ لصٛعذّ " شُك ؾْؽاٌ ": : ٚمٕل صالذ عثع انصثٕؼ 26

 زىراف بظير السوؽ يوًمامر 
 واشترى شااًل منمنـ

 ومشى يختاؿ عجًبا مثؿ تركي معمـ
 ذًثم األتٛاخ قًح  يٍ قًاخ انًعؼقح اندعٚعج يٍ زٛث انشكم

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

 ٔاألسطٕرةحٕظٍف انزيش □            انخعبٍز عٍ آالو انُاص  □  
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 فٙ لصٛعذّ " انُكٕؼ ": : ٚمٕل يسًًع ئتؽاْٛى أتٕ قُح 27

 

 النسوُر الطميقُة في األفِؽ .. 
 تعرُؼ مصَرَعيا ..

ُدىا ..  والعيوَف التي تَتَرصَّ
 والنِّصاَؿ التي تتعاَقُب ..

 خمَؼ النِّصاْؿ ..
 ذًثم األتٛاخ قًح  يٍ قًاخ انًعؼقح اندعٚعج يٍ زٛث انشكم

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

 حٕظٍف انزيش ٔاألسطٕرة□            انخعبٍز عٍ آالو انُاص  □  

 ": انمصؽ ٔانكٕشفٙ لصٛعذٓا " َاؾن انًالئكح : ذمٕل 28
 

 فكنوز الغني يجمعيا الفاّلح
 في عمره الشقي الكسير 

 ذلؾ الكادح المّعذب في القرية
 بيف المحراث والناعور 

 كّؿ صيؼ يسقي البساتيف تحت الشػػمس
 والقصر ىاجع وسناف 

 ئفيو يمقي البذور والمترؼ اليان
 يجني وتشيد األحزاف 

 ذًثم األتٛاخ قًح  يٍ قًاخ انًعؼقح اندعٚعج يٍ زٛث انًضًٌٕ
 انخعبٍز عٍ يٕلف اإلَساٌ يٍ انخارٌخ        □       انحذٌث عٍ انًٕث ٔانُٓاٌاث.□  

 حٕظٍف انزيش ٔاألسطٕرة□       ٔيشاكهٓىانُاص  ًْٕوانخعبٍز عٍ □  

 ":ٔصٛح يٍ يسرضؽ: ٚمٕل تعؼ شاكؽ انكٛاب فٙ لصٛعذّ " 29

 أنا قد أموت غدًا ، فإّف الداء يقرض ، َغيَر واِف ،
 حباًل يشّد إلى الحياة حطاـ جسـِ مثؿِ دارِ 

 نخرْت جوانبيا الرياُح وسقفيا سيؿ القطاِر ،
 يا أخوتي المتناثريف مف الجنوب إلى الشماؿِ 
 بيف المعابر والسيوؿ وبيف عالية الجباِؿ ،
 أبناء شعبي في قراه وفي مدائنو الحبيبة ...

ـَ العراِؽ ...  ال تكفروا ِنَع
 ذًثم األتٛاخ قًح  يٍ قًاخ انًعؼقح اندعٚعج يٍ زٛث انًضًٌٕ
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         انخعبٍز عٍ يٕلف اإلَساٌ يٍ انخارٌخ□       انحذٌث عٍ انًٕث ٔانُٓاٌاث. □ 

 حٕظٍف انزيش ٔاألسطٕرة□       انخعبٍز عٍ آالو انُاص  □  

 : ٚمٕل فاؼٔق شٕشح فٙ لصٛعذّ " يع انثسؽ":31

   

 جثـ الحزف عمى كؿ البيوت
 وتدلى مف خيوط العنكبوت

 وجو إنساف
 وابتياؿ تغشيو ارتعاشات ورعب
 وبعينيو سؤاؿ
 ذًثم األتٛاخ قًح  يٍ قًاخ انًعؼقح اندعٚعج يٍ زٛث انشكم

       استخدام األلفاظ العامية واألجنبية    □     .التعبير عن الواقع بتناقضاته  □

 اختالف عدد التفعيالت في كل سطر    □       توظيف الرمز واألسطورة  □

 (https://dardery.site/archives/3383  اضغظ  انؽاتظ   إلخاتاخٔانرأكع يٍ ا) نهرعؼٚة اإلنكرؽَٔٙ   

 


