نماذج مقدمات أجوبة
 )1الثورة الجزائرٌة كانت مصدر الهام كثٌر من الشعراء والمبدعٌن لعظمتها وتمٌزها بأنها ثورة شعبٌة ولفت فً وجه أعتى
لوى الظلم واالستبداد فتجاوب مع هده الثورة األشماء واألصدلاء واألبناء وٌأتً فً ممدمتهم الشاعر الكبٌر...الذي ٌعد شعره
لٌثارة الثورة ولحنها الممٌز وهده المصٌدة شاهد على ذلن...
عرفت البالد العربٌة فً مطلع العصر الحدٌث نمو النزعة المومٌة التً كانت ردة فعل على موجة االستعمار األوروبً الذي
أراد طمس شخصٌة األمة العربٌة فكان الشعر السٌاسً اللسان المعبر عن هده النزعة التوالة إلى التحرر...
ٌ )2هتم الناس بالعظماء فٌتتبعون آثارهم وٌتعرفون على أعماق نفوسهم وٌصورون مٌزاتهم وصفاتهم أروع تصوٌر.وأعظم
شخصٌة أسالت حبرا كثٌرا واستمطبت اهتمام المبدعٌن من الشعراء واألدباء شخصٌة الرسول الكرٌم .دمحم بن عبد هللا رسول
البشرٌة علٌه أفضل الصالة وأزكى التسلٌم...
 )3كان للثورة الجزائرٌة صدى عمٌك فً نفوس كل األحرار فً العالم وخاصة األشماء العرب لكون هده الثورة كانت تعبٌرا
حمٌمٌا وملموسا عن تطلعهم إلى بحر االستعمار الغربً الصلٌبً الحالد كما جسدت الجزائر طموح العرب إلى العزة والكرامة
لذلن تفاعلوا مع انتصارات هده الثورة وٌأتً فً طلٌعة من تغنى بها الشاعر...
 )4الشعر االجتماعً شعر هادف ٌرمً إلى إصالح األوضاع االجتماعٌة السٌئة ٌلجأ فٌه الشعراء إلى أسلوب الترغٌب
والترهٌبٌ .رغبون الشعوب فٌما ٌسهم فً ترلٌتها وٌنفرونها من اآلفات التً تموض دعائم نهضتها ...فٌحددون الداء وٌشخصون
السبب وٌمترحون العالج والدواء...

 )5عرف الشعر العربً مند ألدم العصور السٌاسٌة وما ٌرتبط بها من مواضٌع .لكن الشعر السٌاسً كغرض شعري مستمل لم
ٌظهر إال فً العصر الحدٌث.إذ كان موجودا لدٌما فً ثناٌا لصائد المدح والفخر والهجاء ولما الح فجر النهضة الحدٌثة وبدأت
األحوال تتغٌر ح تى ازدهر الشعر السٌاسً بسبب كثرة األحداث وظاهرة االستعمار فً البالد العربٌة.
 )6لمد أخذت المضٌة الفلسطٌنٌة حصة األسد من اهتمام شعراء العصر الحدٌث ومثلث لمة الصراع السٌاسً والثوري فً
المرن العشرٌن وتعرض لها بالتحلٌل والتعبٌر والمساندة والتضامن العدٌد من الشعراء الفلسطٌنٌٌن وغٌر الفلسطٌنٌٌن أمثال
سمٌح الماسم.محمود دروٌش.نزار لبانً...
 )7الشعر االجتماعً هو شعر ٌعالج مواضٌع اجتماعٌة مأخوذة من صمٌم بٌئة الشاعر ومجتمعه المومً و اإلنسانً مهما كان
نوعه أي سواء أكان شعرا اجتماعٌا وجدانٌا ٌموم على تعبٌر الشاعر عن مشاعره اتجاه المضٌة التً ٌطرحها أو شعرا اجتماعٌا
موضوعٌا عماده إبراز الموضوع والتركٌز على تفاصٌله وأحداثه دون العواطف...
 )8أول ما عرفه العرب مند المدٌم الشعر الغنائً الوجدانً وهو النوع الشعري الذي ٌستمد مادته ومواضٌعه من اهتمام الفرد
بذاته وأحاسٌ سه ومشاعره وانطباعاته عما ٌحٌط به فٌرسم لنا الشاعر رؤٌته الذاتٌة لدلن ٌعتبر الشعر الغنائً الوجدانً النوع
األول فً الشعر العربً وٌشمل األغراض الشعرٌة المعروفة كالغزل والمدح والرثاء...
 )9تم على ٌد أدباء مجددٌن ظهور حركة تجدٌدٌة لحمت األدب عموما والشعر خاصة فثاروا على طرٌمة المحافظٌن واهتموا بكل
المواضٌع وجعلوا من المصٌدة وحدة مترابطة األجزاء كل عناصرها متالحمة سموها الوحدة العصوٌة كما نوعوا فً الموافً
وتصرفوا فً األوزان تالؤما مع حا التهم الشعورٌة وتفادٌا للتكلف فظهر إلى الوجود ما أسموه بشعر التفعٌلة أو الشعر الحر...
 )01ما ألسى ظروف المنفً وهو ٌعٌش بعٌدا عن وطنه آالم البعد مكانٌا ومعنوٌا ما أشماه و ذكرى كل حٌاته السابمة تحوم
حوله ٌراها فً كل نسمة صباح حٌن استٌماظه وفً كل لطرة مطر تمع على وجهه ٌرى كل حٌاته الماضٌة مع كل مطلع فجر
كل ما فً حٌاته الحاضرة ٌربطه بالماضً المرٌب البعٌد أو البعٌد المرٌب ...
 )00من المعروف أن اإلنسان حٌنما ٌترن وطنه طوعا أو كرها فانه ٌترن جزءا كبٌرا منه فٌه فما نمول عن النفً حٌن ٌضطر
ٌعٌش بعٌدا عن كل ما ٌشكل نفسه وروحه المرء إلى العٌش فً أرض أخرى غٌر أرضه وبالده تاركا الوطن واألهل واألحبة
وأصالته .وهنان ما عساه ٌمول؟ وعم ٌعبر؟
 )02المضٌة الفلسطٌنٌة من أكبر لضاٌا هدا العصر السٌاسٌة.تناولها الكثٌر من األدباء والشعراء أمثال سمٌح الماسم ,محمود
دروٌش ,إٌلٌا أبو ماضً,دمحم سحنون وغٌرهم وها هو أكبر شعراء التجدٌد ٌحدثنا عن هده المضٌة فً لصٌدته وٌنمل لنا عبر
أبٌاتها وألفاظها وصورها ما تعانٌه فلسطٌن وشعبها والعرب والمسلمٌن وكل من ٌتأثر لمثل ما حدث فٌها من عدوان...
ٌ )03مر اإلنسان فً حٌاته بعدة أزمات وٌعٌش مختلف األحوال التً تجعل منه مضطربا للما ٌنتظر الفرج من أي منمذ كان
وهاهو صاحب المصٌدة التً بٌن أٌدٌنا ٌحدثنا عن حالة من هده الحاالت مر بها ولومه هً حالة ممتدة فً الزمن تركت آثارا
جسٌمة فً نفوس الناس ومختلف نواحً حٌاتهم...
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