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 الوحدة األوىل
 املشاعر الغالبة النمط األدبي الغالب  املذهب القيم اإلجيابية صاحبها القصيدة وجماهلا

 حتام تغفل

 

 القومّي -

 مجيل الزهاوَي

ُلقَِّب )عراقّي( 

 باجلريء

 حّب الوطن -

 تقدير العلم -

 رفض الظلم واجلهل -

االتباعّي 

 )موضوعّي(

 النقمة - واحلزن ملاأل السردّي

 الغرية -والسخط 

 

 املشاعر الغالبة النمط األدبي الغالب املذهب القيم اإلجيابية صاحبها القصيدة وجماهلا
 عرس اجملد

 

 الوطيّن -

 (القومّي)

عمر أبو ريشة 

 )سورّي(

 التضحية يف سبيل الوطن. -

 االعتزاز باالستقالل -

 االعتزاز باملاضي اجمليد. -

اإلبداعّي 

 ذاتي( -)موضوعي

 االعتزاز  السردّي

 الفرح

 

 املشاعر الغالبة النمط األدبي الغالب املذهب القيم اإلجيابية صاحبها القصيدة وجماهلا
 انتصار تشرين

 

 القومّي -

سليمان العيسى 

 )سورّي(

 اإلصرار على املقاومة. -

 األمل جبيل املقاومة. -

 االتباعّي -

الواقعّي اجلديد  -

 )موضوعّي(

 االعتزاز السردّي والوصفي

 الفرح

 

 املشاعر الغالبة النمط األدبي الغالب املذهب القيم اإلجيابية صاحبها القصيدة
 اجلسر

 وجماهلا

 الوطيّن -

حممود درويش 

 )فلسطييّن(

 اإلصرار على العودة. -

 تعاظم التضحيات. -

 -اإلصرار  الوصفّي والسردّي الواقعّي اجلديد

 األمل -التحّدي 

 الوحدة الثانية
 املشاعر الغالبة النمط األدبي الغالب املذهب القيم اإلجيابية صاحبها القصيدة

 وجماهلا وطين

 الوطيّن -

جورج صيدح 

 )سوري مهجرّي(

 ُلقِّب بالرحالة

 الوطن.حب  -

 التغين جبمال الوطن. -

 رفض الغربة. -

اإلبداعي 

 )ذاتي(

 احلننِي السردّي

 زناحل

 الندم

 

 املشاعر الغالبة النمط األدبي الغالب املذهب القيم اإلجيابية صاحبها القصيدة
 وجماهلا املهاجر

 الوطيّن -

 (القومي)

 نسيب عريضة 

 )سورّي مهجري(

 حّب الوطن العربي. -

 بنسمات الوطناألمل  -

اإلبداعّي 

 )ذاتي(

  اللوعة السردّي والوصفّي

 األمل

 األمل

 

النمط األدبي  املذهب القيم اإلجيابية صاحبها القصيدة وجماهلا
 الغالب

 املشاعر الغالبة

 الغاب

 اإلنسانّي -

 جربان خليل

 )لبناني مهجري(

 حّب الطبيعة. -

 الدعوة إىل احلياة التقية. -

اإلبداعّي 

 )مثالّي(

-الوصفّي 

 السردّي

 الفرح 

 اإلعجاب

 
 
 
 



 

 الوحدة الرابعة
 املشاعر الغالبة النمط األدبي الغالب املذهب القيم اإلجيابية صاحبها القصيدة وجماهلا

 الوطن

 

 الوطيّن -

عدنان مردم بك 

 )سوري(

 حّب الوطن. -

 الدفاع عن الوطن. -

 االعتزاز باملاضي اجمليد. -

 االتباعيّ 

 ذاتي( -)موضوعي 

 السردّي

 الوصفّي

 احلّب 

 االعتزاز

 

 املشاعر الغالبة النمط األدبي الغالب املذهب القيم اإلجيابية صاحبها القصيدة وجماهلا
 لوعة وفراق

 الوجدانّي -

بدر الدين احلامد 

 )سورّي(

 ُلقِّبَ بشاعر العاصي

 الوفاء لألحبة. -

 احلّب الصادق. -

 احلزن السردّي االتباعّي )ذاتي(

 اللهفة

 

 املشاعر الغالبة النمط األدبي الغالب املذهب القيم اإلجيابية صاحبها القصيدة وجماهلا
 األمري الدمشقّي

 الوجدانّي -

 نزار قباني

 )سورّي(

 حّب األبناء. -

 احلزن لفقدهم. -

 -األمل  -احلسرة  الوصفّي السردّي اإلبداعّي )ذاتي(

 احلزن

 الوحدة اخلامسة
 املشاعر الغالبة النمط األدبي الغالب املذهب القيم اإلجيابية صاحبها القصيدة وجماهلا

 قوة العلم

 االجتماعّي -

حممود سامي الباروديّ 

 )مصرّي(

 تقدير العلم. -

 احرتام أهل العلم. -

 أهمية العلم. -

االتباعيّ 

 )موضوعي(

 السردّي

 )اإليعازّي(

 اإلعجاب

 احلّب والغرية

 

 املشاعر الغالبة النمط األدبي الغالب املذهب القيم اإلجيابية صاحبها وجماهلاالقصيدة 
 مروءة وسخاء

 االجتماعّي -

خري الدين الزركليّ 

 )سورّي(

 اإلحساس بالفقراء. -

 اإلحسان إىل الفقراء. -

االتباعيّ 

 )موضوعّي(

 -األمل  -احلزن  السردّي

 األمل
 

 املشاعر الغالبة النمط األدبي الغالب املذهب اإلجيابيةالقيم  صاحبها القصيدة وجماهلا
 املشرَّدون

 االجتماعي -

 (الوطيّن)

 أدونيس

 )سورّي(

 التأمل على الكادحني. -

 التصميم على النضال. -

 الواقعي اجلديد

 )موضوعّي(

 -األمل  -احلزن  السردّي-الوصفيّ 

 األمل والتفاؤل

 الوحدة السادسة
 املشاعر الغالبة النمط األدبي الغالب املذهب القيم اإلجيابية صاحبها القصيدة وجماهلا

 يف غد تزحف اجلموع

 القومّي -

سالمة عبيد 

 )سورّي(

 حب الوحدة العربية. -

 رفض التجزئة. -

 اإلعجاب  السردّي االتباعّي )موضوعي(

 والغضب
 

 املشاعر الغالبة الغالبالنمط األدبي  املذهب القيم اإلجيابية صاحبها القصيدة وجماهلا
 معاناة املغرتب

 اإلنسانّي -

فوزي املعلوف 

 )لبنانّي مهجرّي(

 التمّسك بالوطن. -

 رفض الغربة. -

 الوصفيّ  اإلبداعّي )ذاتي(

 السردّي

 احلزن 

 األمل
 

 املشاعر الغالبة النمط األدبي الغالب املذهب القيم اإلجيابية صاحبها القصيدة وجماهلا
 صديقيت

 الوجدانّي -

 عبد الباسط الصويّف

 )سورّي(

 التفاؤل بالغد السعيد. -

 رفض التفرقة. -

 الواقعي اجلديد

 )ذاتي(

 الوصفيّ 

 السردّي

 احلزن واألمل 

 األمل والتفاؤل
 

 املشاعر الغالبة النمط األدبي الغالب املذهب القيم اإلجيابية صاحبها القصيدة وجماهلا
 الفقر واإلحسان

 االجتماعّي -

 حافظ إبراهيم

 )مصري(

 العطاء قبل السؤال. -

 احلث على اإلحسان. -

 االتباعّي

 )موضوعّي ذاتي(

 الوصفيّ 

 السردّي

 احلزن 

 األمل
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