
الشعر في  
عصر الضعف 
واالنحطاط أو 
المماليك

:خصائص الشعر الديني

يةإصالح/دينية: الّنزعة
:  القيم
/  أخالقية/اجتماعية
ةأدبيفنية / تاريخية

:الحقل المعجمي
-أخالق حميدة: الزهد

..ذميمة
ُخلقي-َخلقي-ديني: المديح

:غرض المديح النبوي
ذكر صفات الّنبي ص الَخلقية 
والخلقية وتعداد مناقبه 

والشوق لزيارة ... وغزواته
قبره

:غرض الّزهد
ترك ملّذات الّدنيا 
واالقبال على اآلخرة 

وتذّكر الموت 

: الّنمط
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ر؟كيف تبدو لك شخصية الشاع/ س
المية تبدو متشّبعة بالثقافة اإلس

–مّطلع على اآلداب القديمة –
...زاهدة ورعة ناصحة محّبة للخير

.اذكر أهم  أعالم الشعر الّديني/ س
–ردّي الوابن–نباتةابن–البوصيري

...الباعونيةعائشة-عربيابن
اعرلجوءأسبابهيما/س

ّ
له؟الش

-والمجوناللهوتيارعلىللرد
الدفاع-الصليبيةللحمالتالّتصدي

.صالرسولعن
المحتملة؟العواطفهيما/س
وحنينشوق–األكرمللّنبّي حّب 
-الذنوبعلىوأسىندم–إليه

إليهآلتماعلىوسخطغضب
..األمة
/هألفاظالشاعراستمدأينمن/س

الشعري؟كونه
-(االقتباس)والحديثالقرآنمن
من-القديمالعربيالقاموسمن

أنهذلكويدلوتجاربه،بيئتهواقع
تجاربلهعليها،مطلعمتشبع
كثيرة
وصفهفيالشاعررّكزلماذا/س
األخالقي؟الجانبعلى
يبالنبلالقتداءيدعوالشاعرألّن 

..المجتمعإصالحويريدوأخالقه

:أسباب ضعف األدب 
الهجمتان المغولية والصليبية •
إلغاء ديوان اإلنشاء•
عدم تشجيع الحكام للشعراء•
ية تردي األوضاع االجتماعية والسياس•

:مظاهر ضعف األدب شعرا ونثرا
محاكاة القدامى•
تغليب الصنعة والتنميق اللفظي•
االقتباس والتضمين •
اقتصر النثر على الرسائل •
...األغراض الشعرية القديمة•

: شعراء المديح
كعب بن-حسان بن ثابت:صدر اإلسالم

كعب بن زهير-عبد الله بن رواحة-مالك
ن عربياب-ابن نباتة-البوصيري: المملوكي
نينزارقبا-البارودي-أحمد شوقي:الحديث

:بين الزهد والّتصوف
المتصّوفة هم زّهاد ابتدعوا أمورا 

..الوجد والشطح : تمّيزهم عنهم مثل



: القيم
نذكر : قيمة فنية أدبية

خصائص النثر العلمي 
المتأدب

:أعالمه ورواده

"اعلم"داللة 

:خصائص هذا النثر

الّنثر العلمي المتأّدب
ية أن يعالج الكاتب قض
..علمية بأسلوب أدبي

: الّنمط
حجاجّي / تفسيرّي 

لكثرة التعريفات
...والشروح واألدلة 
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عّلل غياب العاطفة والخيال/س
ألّن طبيعة الّنص العلمية تفرض
ية االعتماد على الموضوعية الالذات

ومخاطبة العقل
ماهي منهجية ابن خلدون في/س

الكتابة؟
طرح المشكل ثم-خالف معاصريه

ارنة التحليلوالتعليل، المق-الحل  
واالستنتاج

د ما األسلوب البالغي المعتم/ س
ولماذا؟

لى األسلوب الخبري لحاجة الكاتب إ
المناقشة الهادئة والتحجيج 
والبرهنة، والبعد عن األحكام 

الذاتية
اد؟ما داللة االعتماد على التض/ س

(  الطباق والمقابلة)التضاد 
يحه تقوية المعنى وتوض: وداللته

.ألن باألضداد تتضح المعاني
وّظف الكاتب وسائل االقناع /س

.اذكرها
أساليب-التمثيل واالستشهاد

...  توظيف الّنفّي -التوكيد
:مظاهر ضعف األدب شعرا ونثرا

محاكاة القدامى•
اللفظيةتغليب الصنعة •
االقتباس والتضمين •
اقتصر النثر على الرسائل •
...األغراض الشعرية القديمة•

ي القزوين-خلدونابن 
-القلقشندي–

النويرّي 

للفت انتباه الّسامع 
يم واإلشارة إلى طريقة التعل

(.ةالتلقيني)السائدة آنذاك 

:مظاهر ضعف األدب شعرا ونثرا
محاكاة القدامى•
تغليب الصنعة والتنميق اللفظي•
االقتباس والتضمين •
اقتصر النثر على الرسائل •
...األغراض الشعرية القديمة•

:أسباب ضعف األدب 
الهجمتان المغولية والصليبية •
إلغاء ديوان اإلنشاء•
عدم تشجيع الحكام للشعراء•
ية تردي األوضاع االجتماعية والسياس•



أدب 
المنفى 
والحنين

ةقومي/ وطنية: النزعة

:أعالمه ورواده

المنفى :الحقل الداللي
الشوق –الحزن واأللم –
...معاناة الشاعر–

:خصائص أدب المنفى

–

––

:مفهومه
غرض شعرّي يعّبر فيه 
الشاعر عن مشاعر 
الشوق والحنين إلى 

وطنه وأهله 

:المذهب والمدرسة
المذهب الكالسيكي

البعث : المدرسة
واإلحياء، المحافظة، 
.االتباعية، االبتداعية
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ما هي خصائص مدرسة البعث ؟/ س
:شكال

صدر )القصيدة العمودية •
(وعجز

اتباع األوزان الخليلية•
.وحدة الروي والقافية•
.وحدة البيت•
القاموس اللغوي القديم•

:مضونا
التقليد في الموضوعات •
ص )التقليد في األخيلة •

(البيانية
.توظيف الحكمة•
.ةاالبتداء بالمقدمات الطللي•

؟التجديدمظاهرهيما/س
تيالسطحيةعنبالكلمةارتقى•

الضعفعصرميزت
.نةالرصاإلىالبديععناالبتعاد•
القوميةأوالوطنيةالنزعة•
...الوطنيةبالقضاياااللتزام•
باالستعماريرتبطالموضوع•

.والنفي
الكالسيكية؟مفهومما/س
الماهرةوالصنعةالعقلأدبهي

.القديمةالفنيةاألصولواتباع
الدبية؟الّنهضةعواملهيما/س

ىإلالبعثاتإرسال–الطباعةحركة
حركة–الصحافةظهور–أوروبا

حركةالأثر-التعليمانتشار-الترجمة
االستشراقية

-أحمد شوقي
حافظ -البارودي

-راألمير ع القاد-إبراهيم
أحمد محرم

:الذين قلدوهم
امرؤ القيس )من الجاهلي 

العباسي( وعنترة بن شداد
-مامأبي ت-البحتري-المتنبي)

(  الحمدانيأبي فراس 
(البوصيري)المملوكي 



: القيم
/ إنسانية / اجتماعية 
فنية أدبية/ أخالقية 

: الّنزعة
–تفاؤلية –إنسانية 

-تأملية -تشاؤمية  
فيةفلس-تأملّية-ذاتية

خصائص أدب المهجر
الحزن-الحنين إلى الوطن

-في الشعر المهجري
التعبير عن التجربة 

..الرمز-الذاتية

:المذهب الرومانسّي 
هو أدب العاطفة والخيال 
واتباع الوجدان  والتحرر 
والدفاع عن الضعفاء

:الغرض
أدب المهجر الشعر 

االجتماعي ألن الشاعر عالج 
قضية اجتماعية تتمثل 

...في

: الّضمير
ويدّل على (  أنا ونحن)

الذاتية واالعتزاز والربط 
باإلحالة  واالتساق 

.واالنسجام
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ةماهي عوامل نشأة الرومانسي/س
اتصال العرب بالغرب•
درفض المنهج التقليدي السائ•
ةالرغبة في التعبير عن الذاتي•
للحياةيكون األدب خدمة أن •

ما هي أهم مدارس المذهب؟/ س
-جماعة الديوان-الرابطة القلمية
.ةالعصبة األندلسي-جماعة أبولو

.اذكر أهم خصائصها/ س
ف توظي–تغليب العاطفة والخيال 

–ية النزعة اإلنسان-عناصر الطبيعة
سهولة اللغة -الوحدة العضوية

عالم يدل توظيف الطبيعة؟/س
المالذوأنهارومانسّي أنهعلى
عنللتنفيسوالملجأاآلمن

مكبوتاته
.اذكر أعالم الرومانسية/ س

-رانجبران خليل جب-إيليا أبو ماضي
يب نس-رشيد أيوب-ميخائيل نعيمة

..عريضة
ما مظاهر  تحرر الشاعر من / س

قيود الماضي
مظاهر التجديد كالتحرر من قيود

..الوزن والقافية
عالم يدل اعتماد الشاعر على /س

الخيال
ا انتماؤه للرومانسية وتأثره به
والتي من مبادئها الهروب من 

الواقع نحو الخيال

بلكرفة عيسى: األستاذ
زرقون سليمان خليل :ثانوية

:خصائص وأهداف الشعر االجتماعي
.الدعوة إلى إصالح المجتمع•
تصوير األوضاع االجتماعية  المزرية•
البحث عن الحلول لمختلف اآلفات•
الحث على مساعدة الفقراء•
االعتزاز باألخالق الفاضلة•



: القيم
/ تاريخية / سياسية 
/ إنسانية / اجتماعية 
فنية أدبية/ أخالقية 

: الّنزعة

قومية / وطنية 
تحّررية 

:الحقل المعجمي
/  االستقالل

/  الثورة/ االستعمار
...المعاناة

أن يسخر األديب قلمه 
خدمة لقضايا وطنه، 
فيعّين الداء ويحاول 
أن يضع عالجا له

:الغرض
شعر سياسي 

قومي تحّرري /وطني
ثوري، ملحمي 

(مفدي زكريا)

: الّنمط
وصفيا سردّيايكون 

حجاجيا أو إيعازيا 
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ر؟كيف تبدو شخصية الشاع/ س
ة، تبدو متشّبعة بالروح الوطنيّ 

متمّسكة بمبادئ الّتحرر وحّب 
.الوطن ونكران الّذات

.اذكر أعالم الشعر السياسي/ س
أبو –مفدي زكريا : من الجزائر

أبو القاسم -القاسم سعد الله
الصالح-خّمار عبد الله الركيبي

...باوية
نزار –محمود درويش: من العرب

ان سليم-سميح القاسم-قباني
...علي الحلي-العيسى

ما العواطف المحتملة؟/س
الفخر –حّب وإعجاب بالوطن 

ه كر–واالعتزاز باالنتماء للشعب 
...وبغض للمستعمر

.ورةاذكر القيم التي تبّنتها الث/س
البطولة -رفض الظلم والهوان

التضحية من أجل -والشجاعة
زاز االعت-التآزر ونكران الذات-الوطن
.بالوطن

ما هي خصائص االلتزام؟/ س
الكشف عن الواقع ومحاولة 

تغييره
اقتراح حلول لمختلف المشاكل
الدفاع عن الضعفاء وتصوير 

معاناتهم

بلكرفة عيسى: األستاذ
زرقون سليمان خليل :ثانوية

:مظاهر  اإللتزام وخصائصه
...أن يسخر الشاعر قلمه•
عيةمعالجة القضايا السياسية واالجتما•
(نحن)التكلم باسم الوطن والشعب •
النزعة الوطنية والقومية•
الوحدة العضوية •



: القيم
/ تاريخية / سياسية 
/ إنسانية / اجتماعية 
فنية أدبية/ أخالقية 

: الّنزعة
قومية / وطنية 
تشاؤمية/ تفاؤلية 

:الحقل المعجمي
/  االستقالل: حقل

/  الثورة/ االستعمار
...المعاناة

عةعالقة االلتزام بالنز
هي مظهر من مظاهر 
ر االلتزام والشاعر  يسخ
قلمه خدمة لقضايا 
ان وطنه، فيتكلم بلس

(.نحن)شعبه 

:الغرض
شعر سياسي 

قومي تحّرري /وطني
.ثوري

: الّنمط
وصفيا سردّيايكون 

حجاجيا أو إيعازيا 
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ما هو الضمير الذي يرد / س
غالبا؟
علىويدل(نحن)الضمير
ةالمشتركوالمعاناةاالنتماء

يرالضموالشعب،الشاعربين
رالمستعمعلىيعود(أنتم)

علىللداللة(وانتمنحن)وبين
والكيانالشعببينالصراع

اإلسرائيلي
اذكر أعالم الشعر / س

.السياسي
أبو–زكريامفدي:الجزائرمن

مالقاسأبو-اللهسعدالقاسم
الحالص-الركيبياللهعبدخّمار
...باوية
–درويشمحمود:العربمن
-القاسمسميح-قبانينزار

علي-العيسىسليمان
...الحلي
المحتملة؟العواطفما/س
الفخر–بالوطنوإعجابحّب 

–للشعبباالنتماءواالعتزاز
...للمستعمروبغضكره

بلكرفة عيسى: األستاذ
ل زرقون سليمان خلي:ثانوية



:رواده

العلميبين المقال والنثر 
الفرق الوحيد هو العصر، 
المقال وليد العصر الحديث 
واقترن  وجوده بالصحافة 

وحركة الطباعة

:أنواعه
-أدبي نقدي

-علمي-اجتماعي
..سياسي

:  خصائصه

–

:المقال
قطعة نثرية معتدلة 
ها الطول يعالج الكاتب في

قضية ما وفق منهجية 
مقدمة عرض خاتمة

:  الّنمط
/  يكون تفسيرّي 
حجاجّي غالبا 
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ما داللة االقتباس والقاموس / س
العربي القديم عند اإلبراهيمي 

والكواكبي؟
ة يدل على تشبع الكاتب بالثقاف

ب الدينية وأنه محب مّطلع على اآلدا
.القديمة

إليهاينتميالتيالمدرسةما/س
اإلبراهيمي؟

نىتعالتياللفظيةالصنعةمدرسة
سهامؤّس اللفظية،المحّسناتبكثرة
:اخصائصهومن.والبحتريتمامأبو

عنىالمجالل-البديعتوظيفجمالية
-آنالقرمناالقتباس-المبنىوجمال

.الجميلاالقناعياألسلوب
حسين؟طهأسلوبيسمىماذا/س

نيالمعاتكرارعلىحسينطهيعتمد
.باالطنابيسمىماأو
العقاد؟أسلوبنسميماذا/س

،الممتنعالسهلاألسلوبيسمى
.(عميقةومعانيهسهلةألفاظه)

:خصائصهاومن
-العقلمخاطبة-والوضوحالسهولة

رالتكرا-البديعيةالمحسناتقلة
.الفكرةعلىوااللحاح

بلكرفة عيسى: األستاذ
زرقون سليمان خليل :ثانوية



:رواده
––

–

:بحوره الشعرية

:ممهدات شعر التفعيلة :عوامل ظهوره

:مفهومه
شعر ذو شطر واحد ليس له 
ر طول ثابت وإّنما يصح أن يتغيّ 
عدد التفعيالت، يكون هذا 
التغيير محكم وفق قانون 

عروضي

نشأته
نشرت نازك المالئكة أّول 

سنة ( الكوليرا)قصيدة 
1947

ونشر أيضا بدر شاكر السياب
ديوانه أزهار ذابلة 
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ما هي خصائص الشعر الحر؟/ س
:  شكال/1
تنقسم القصيدة إلى مقاطع•
وحدة التفعيلة ويحل السطر•

محل البيت
لها التلتزم بقافية واحدة وليس•

.نظام
.االعتماد على الرمز واألسطورة•
:مضمونا/2
الشعر تعبير عن واقع وعن •

.معاناة حقيقية
ف الشعر وظيفة اجتماعية يكش•

.ععن موطن التخلف في المجتم
ة االهتمام بالقضايا االنساني•

...واالجتماعية و
لماذا تخّلصت هذه المدرسة /س

من القافية الموحدة؟
ألّن القافية الموحدة تضعف من

.الّتدفق العاطفي لدى الشاعر
وكيف تخلصت من رتابة / س

القافية الموحدة؟
عن طريق استخدام قواٍف متعّددة

.  أو تركها كلّية
ولماذا استخدمت قواف / س

متعّددة؟
ألّن ذلك يساعدها على تحقيق 
الوحدة العضوية والموضوعية 
.والشكل القصصي والمسرحي

بلكرفة عيسى: األستاذ
زرقون سليمان خليل :ثانوية

شعر 
الّتفعيلة 
الشعر الحر  

1919
ثم نازك32



:رواده
––

–

:بحوره الشعرية

:ممهدات شعر التفعيلة وظائفه

:مفهومه
ظاهرة أدبية نقدية معاصرة، 
تبرز من خالل شحن األلفاظ 
بدالالت خاصة تفهم من 

سياق الكالم

:أسباب ظهور الّرمز
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ما هي خصائص الشعر الحر؟/ س
:  شكال/1
تنقسم القصيدة إلى مقاطع•
وحدة التفعيلة ويحل السطر•

محل البيت
لها التلتزم بقافية واحدة وليس•

.نظام
.االعتماد على الرمز واألسطورة•
:مضمونا/2
الشعر تعبير عن واقع وعن •

.معاناة حقيقية
ف الشعر وظيفة اجتماعية يكش•

.ععن موطن التخلف في المجتم
ة االهتمام بالقضايا االنساني•

...واالجتماعية و
لماذا تخّلصت هذه المدرسة /س

من القافية الموحدة؟
ألّن القافية الموحدة تضعف من

.الّتدفق العاطفي لدى الشاعر
وكيف تخلصت من رتابة / س

القافية الموحدة؟
عن طريق استخدام قواٍف متعّددة

.  أو تركها كلّية
ولماذا استخدمت قواف / س

متعّددة؟
ألّن ذلك يساعدها على تحقيق 
الوحدة العضوية والموضوعية 
.والشكل القصصي والمسرحي
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