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األدبً
الفرع
ّ
شرح العناوٌن ال َمطلوبة بشكل ُمٌ َّسر وبسٌط ( سإال وجواب )
تحلٌل المحتوى بشكل كامل
وضع أسئلة الوزارة عند كل ّ نقطة مطروحة

إعداد ال ُمع ِّلم َ ٌَ :زن ال ُع َم ِر ّي
7008070870

مدرسة األمٌر حمزة الثانو ٌّة الشاماة للبنٌن
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القضاٌا األدبٌة

اتجاهات الشعر العربً فً العصر الحدٌث

الحفظ
ضروري

أوال  :االتجاه المحافظ مدرسة اإلحٌاء (حفظ  4أبٌات من شعر إحٌاء التراث )

 - 1النشؤة والمإثرات :
متى غلبت الصنعة على الشعر ؟ وكٌف أثرت فٌه ؟
منذ أواخر العصر العباسً حتى نهاٌة العصر العثمانً أما تؤثٌرها :
 - 1راح الشعراء ٌتنافسون فً استخدام البدٌع ومحسناته  - 2أصبحت مهارة الشاعر متوقفة على مدى ما ٌستطٌع أن ٌؤتٌه
من صنوؾ المهارات اللفظٌة .
كٌف تخفف الشعر من الصنعة ؟ ما اسم رابد شعر المحافظة ؟
على ٌد محمود سامً البارودي حٌث قام باألمور التالٌة :
 - 1درس التراث العربً
 - 2أكب على دواوٌن الشعراء من أمثال أبً تمام والبحتري والمتنبً .
(علل)أعاد محمود سامً البارودي للتراث الشعري روحه وقربه من النفوس .
لقد اقتدى به الشعراء واتجه إلى األسلوب القدٌم البعٌد عن التستر بالمحسنات وهو مإسس هذا اإلتجاه ومن رواده  :أحمد
شوقً – حافظ البراهٌم – عابشة التٌمورٌة .
ما المقصود بالمحافظة (اإلحٌاء )؟
هو اتخاذ النمط العربً القدٌم مثال أعلى فً األسلوب الشعري
ما خصائص أسلوب المحافظة ؟
 - 1التعبٌٌر عن الشاعر وحٌاته وتجاربه وبعده عن وطنه وقضاٌاه
 - 2تسجٌل بعض األحداث الكبرى مثل تجربة البعد عن الوطن
مثل قول البارودي عندما كان بعٌدا عن الوطن ٌحارب فً حرب البلقان فهو ٌحن لألهل واألحباب :
هو البٌن حتى ال سالم وال ود

وال نظرة ٌفضً بها حقه الوجد

ولكن إخوانا بمصر ورفقة

نسوا عهد حتى كان لم ٌكن عهد

احن لهم شوقا على أن دوننا

وانتم علٌنا لٌس بعطفكم ود
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كٌف عبر شعراء مدرسة اإلحٌاء عن أنفسهم ؟
كان ٌإخذ على البارودي بعض ما فً لؽته من سمات قدٌمة لكن أتباعه عبروا عن أنفسهم بلؽة أسالٌب أقرب إلى أذواق
النما س وأكثر عصرٌة مع المحافظة على صلتهم بالتراث القدٌم  .اذكر جانبا من تؤثر شعراء مدرسة اإلحٌاء بالشعراء
القدامى ؟
معارضاتهم لقصابد الشعراء القدامى ومن األمثلة على ذلك معارضة أحمد شوقً لسٌنٌة البحتري ( :نظمها أحمد شوقً
عندما نفً إلى اسبانٌا وزار قصر الحمراء ) ما المظهر الذي ٌمثله البٌت السابق من مظاهر تؤثر مدرسة اإلحٌاء
بالشعراء القدامى ؟ وما اسم الشاعر الذي تؤثر به ؟ ( المعارضات  ,البحتري )
اذكرا لً الصبا وأٌام أنسً
اختالف اللٌل والنهار ٌنسً
ووصؾ إٌوان كسرى فً قوله الحراء بؽرناطة :
صنت نفسً عما ٌدنس نفسً

وترفعت عن جدا كل جبس

وقد عارض ابو تمام والمتنبً وابن زٌدون والبوصٌري وتعتبر المعارضة إحٌاء لتلك القصٌدة وصاحبها
ما مفهوم المعارضات ؟ هً عبارة عن قصابد نسجها قابلوها على منوال قصابد أخرى مشابهة لها فً االتجاه والوزن
والموضوع والقافٌة .
كٌف اعتنى شعراء مدرسة اإلحٌاء بالتارٌخ
لقد اهتموا بالتارٌخ حتى ٌصل العرب ماضٌهم بحاضرهم وإحٌاء ألمجادهم وإٌقاضا للهمم وبعثا للثقة فً مواجهة
المستعمرٌن الؽرباء ومن هذه القصابد عمرٌة حافظ ابراهٌم ٌعرض فٌها مناقب عمر بن الخطاب :

ح سب القوافً و حسبً حٌن ألقٌها
الهم هب لً بٌانا أستعٌن به

أنً إلى ساحة الفاروق أهدٌها
على قضاء حقوق نام قاضـٌها

ما المحاوالت التجدٌدٌة فً شعر مدرسة اإلحٌاء ؟ برز مظهر من مظاهر التجدٌد عند الشعراء المحافظٌن اذكره .
كانت هذه المحاوالت بعد استٌعاب شعر األقدمٌٌن ومن هذه المحاوالت محاولة شوقً تطوٌع الشعر للمسرح (الشعر
المسرحً ) ومن هذه المسرحٌات  :مصرع كلٌوباترة – مجنون لٌلً –وقمبٌز – وعنترة .
اذكر شعراء الجٌل الثانً لمدرسة اإلحٌاء ؟
عمر أبو رٌشة – محمد مهدي الجواهري – عبد المنعم الرفاعً – عبد هللا البردونً .
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ما السمات الفنٌة لشعر مدرسة اإلحٌاء ؟
-1
-2
-3
-4
-5

دراسة الشعر القدٌم واحتذاء تعابٌره وصوره فامتاز الشعر بجودة السبك وصحة العبارة .
المحافظه على المعانً العامة وجمال الصٌاؼة والرونق الموسٌقً وقد كانت فً المعانً الجزبٌة التً تملٌه الطبٌعة
وقد ظهر ذلك فً معارضاتهم الشعرٌة .
تؤثر هإالء الشعراء بالمعجم اللفظً للشعر القدٌم مثل البارودي ولكن عبر بعضهم عن احساس شعري قوي مثل
شوقً والجاحظ .
المحافظة على وحدة الوزن والقافٌة فً القصٌدة الواحدة

ثانٌا :اإلتجاه

الرومانسً ( :احفظ أربعة أبٌات من شعر اإلتجاه الرومانسً ) .

 - 1جماعة الدٌوان :
تحدث عن نشاة جماعة الدٌوان  :تمثلت بالشعراء الثالثة  :عبد الرحمن شكري –ابراهٌم المازنً – عباس محمود
العقاد عام 1918- 1979
 تعود كلمة الدٌوان إلى كتاب ( الدٌوان فً االدب والنقد ) عام  1921للعقاد والمازنً ؟ مالح ظة  :دب الخالؾ بٌن أقطاب المدرسة بٌن شكري من جهة والمازنً والعقاد من جهة أخرى .ما خصائص شعر جماعة الدٌوان ؟
 - 1إصدار عبد الرحمن شكري ( ضوء الفجر ) وهً قصابد رومانسٌة وكذلك فعل المازنً الذي كان شعره ٌتمٌز
بنزعة عاطفٌة زاخرة بالشكوى مفعمة بالتمرد .
 - 2اصدار العقا د عددا من الدواوٌن منها ( ٌقظة الصباح ) ( وأشجان اللٌل ) ( وهج الظهٌرة ) ( أشباح االصٌل ) ( ما
بعد البعد ) وبدت النزعة العقلٌة فٌها .
ما موضوعات القصٌدة عند جماعة الدٌوان
 - 1االهتمام بالعالم النفسً للشعر وما ٌتصل بهذا العالم من تؤمالت فكرٌة ونظرات فلسفٌة ولذلك أكثروا فً الحدٌث
عن حقابق الكون وأسرار الوجود رد فعل منهم على الشعراء المحافظٌن فً االهتمام بالموضوعات التقلٌدٌة ومن
االمثلة على ذلك قصٌدة ( أمنا األرض ) للعقاد التً تتحدث عن الحٌاة واستمرارها بٌن األمس والٌوم واشتمال
األرض على رفات الماضٌٌن من بنً البشر .

أسؤل امنا االرض
فتخبرنى بما افضى
جزاها هللا من ام

النجاح
يحتاج
للجهد

سإال الطفل لالم
الى ادراكه علمً
اذا ما انجبت تؤد
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وكذلك ٌفعل عبد الرحمن شكري فً قصٌدته ( حلم البعث ) حٌث ٌصور نفسه مٌتا ٌبعث من جدٌد فٌرى فزع الناس
وخوفهم ٌقول  ( :ما اسم القصٌدة التالٌة وما لموضوع الذي تنتمً إلٌه ؟ ) حلم البعث  .,االهتمام بالعالم النفسً للشعر

ر ُ
أٌـت فـً النـوم أنـً رهـن ُمظلـــــــمةٍ

مـن الـمقـابر مـ ٌْ ًتا حـــــــــــو َله ِر َم ُم

نـا ٍء عـن النـاس الصـوت فـٌـزعجنـــــــً

وال طمـوح وال ُحلــــــــــــــم وال َكلِم

 - 7االهتمام ببعض الموضوعات الحسٌة للتعبٌر عما فً داخلهم  .علل فهم ال ٌهتمون بالوصؾ الخارجً وإنما صدى
ذلك فً النفس اإلنسانٌة حتى ٌستخلصوا حكمة خالدة أو تؤمال فلسفٌا لتفسٌر حقابق الحٌاة ومن ذلك قول العقاد فً
قصٌدته ( العقاب الهرم ):

النهوض َ ،ف ٌَ ِج ِث ُم
ٌهم ،و ٌُ ْعٌ ٌْه
ُ

َو ٌَ ْع ِز ُم  ،إال رٌ َ
عز ُم
ش ُه ال ٌَ ِ

الجناحٌن بعدما
و ٌُ ْثقِلُ ُه َح ْمل ُ َ

أ َق ّاله وهْو الكاس ُر ال ُم َت َق ِّح ُم

( فالعقاد تحدث عما جال فً خاطره من أحاسٌس العجز بعد القوة وانتقل من الصورة الجزبٌة إلى الصورة الكلٌة )
ما السمات الفنٌة لجماعة الدٌوان وقصائدهم ؟
-1
-2
-3
-4
-5
-6

الدعوة إلى التجدٌد الشعري على المستوى الشكل والمضمون
التؤثر باألدب الؽربً ال سٌما اإلنجلٌزي
االهتمام بالوحدة العضوٌة للقصٌدة
التؤثر بمدرسة التحلٌل النفسً لألدب
التعبٌر عن الذات اإلنسانٌة
معالجة األمور الفلسفٌة العقلٌة

 - 7جماعة أبولو

 :النشاة فً بداٌة العقد الرابع من القرن العشرٌن .

ما االتجاه الشعري الذي تمثله هذه الجماعة ؟
االتجاه الرومانسً
كٌف ظهرت هذه الجماعة (أبولو )؟
 - 1كانت المعركة بٌن المحافظٌن وجماعة الدٌوان قد أوشكت على اإلنتهاء
 - 2ظهرت فً مصر مجموعة من الشباب الشعراء العاطفٌٌن خاصة استص فت الصراع الدابر بٌن االتجاهٌن أجمل
ما فٌها وأسقطت المثالب
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 - 3ساء هإالء الشعراء أن ٌتحول الشعر إلى بٌانات سٌاسٌة او قوالب لفظٌة تخلو من العاطفة أو أن ٌعتمد الشعراء
على القضاٌا الفلسفٌة واألفكار المجردة
 - 4وجد هإالء الشعراء شعر المهجر الشمالً متنفسا لهم واطلعو ا على نماذج الشعر الرومانسً والرمزي
الألوروبً
 - 5من أبرز هإالء الشعراء أحمد زكً أبو شادي الذي أعلن هٌبة جدٌدة سماها أبولو نسبة إلى الشمس والشعر عند
اإلؼرٌق كان مقرها القاهرة .
من أبرز شعراء هذه الطائفة ؟
محمد عبد المعطً الهمشري – ابراهٌم ناجً – أبو القاسم الشابً – وقد تولى أمانة السر أبو شادي وترأسها أحمد
شوقً ثم خلٌل مطران .
ما موضوعات القصٌدة عند شعراء أبولو ؟
 - 1االندماج فً الطبٌعة ومناجاتها أصبحت األم الرإوم والمالذ لهم ( علل ) ألنهم ٌجدون السكٌنة فً جوارها ٌقول
ابراهٌم الناجً فً حدٌثه عن البحر فً قصٌدة ( خ واطر غروب )  :اذكر الموضوع الربٌس الذي ٌدور حوله
البٌتان .

ُ
ُ
مساء
وقفت
قلت للبحر ِإذ
َ

َ
واإلصغاء
الوقوف
أطلت
كم
َ
َ
ٍ

وجعلت النسٌم زاد روحً

وشرب الظالل واألضواء

 - 2االهتمام بالحب والحدٌث عن المرأة (علل ) والسبب فً ذلك مالذ هموم الحٌاة من نكبات الدهر وعرفوا النزعة
العذرٌة فً الحب  .والحب عندهم متعة للروح ال الجسد وكانت فلسفتهم تقوم على الحب والحرمان ٌقول
ابو قاسم الشابً فً قصٌدة ( صلوات فً هٌكل الحب )

عذبة أنت كالطفولة كاألح
ض ُحوكِ كاللٌَّ َل ِة
سماء ال َّ
كال َّ

الم كالحن كالصباح الجدٌد
كابتسام الولٌ ِد
القمراءكالور ِد
ِ
ِ

 - 3نزعة الشكوى والحرمان الحدٌث عن الموت والعدم والفناء والتشاإم والمرء الطفل ٌعذبه األلم وٌجدون فً
الشكوى راحة نفسٌة عمٌقة والحزن متعة لهم  .وٌرون أعذب الشعر ما كان أنات خاصة
اذكر السمات الفنٌة للقصٌدة عند جماعة أبولو .
 - 1التجربة الشعرٌة  :لم تعد القصٌدة استجابة لمناسبة طاربة وصارت تنبع من أعماق الشاعر حٌن ٌتؤثر بعامل
معٌن و قد ٌستجٌب انفعالٌا إما بالتفكٌر أو بؽٌره ولكن ال تتخلى العاطفة عنه وقد حاربوا شعر المناسبات ودعوا
لتمثٌل الشعر لخلجات النفس
 - 2الوحدة العضوٌة  :القصٌدة عمل متكامل وبنٌة عضوٌة حٌة تتفاعل كما تتفاعل أعضاء الجسم وتسمى الوحدة
العضوٌة مثل قصٌدة البراهٌم ناجً ( األطالل )

ٌا فإادي ،رحم هللا الهوى

كان صرحا من خٌال فهوى
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وارو عنً ،طالما الدمع روى

 - 3التعبٌر بالصورةواللفظ الموحً وقد كان من تؤثر المدرسة اال نجلٌزٌة فً الشعر المعاصر وذلك فً قصٌدة
البراهٌم ناجً ( العودة ) عندما كاد إلى دار الحبٌبة فوجدها قد تؽٌرت :

والمصلٌن صبحا ومساء
هذه الكعبة كنا طائفٌها
كٌف باهلل رجعنا غرباء
كم سجدنا وعبدنا الحسن فٌها
 - 4التنوٌع الموسٌقً ٌ :تضح ذلك من خالل تؽٌٌر مقاطع القصٌدة الواحدة وكثرة التنوٌع فً القافٌة واألوزان
الخفٌفة والجزوءة.
-5

الشعر المهجري

سىزَُه واللبىاوُُه  ،تسكىا وطىهم فِسا ًزا مه بطش العثماوُُه  ،وتطلّعًا
المهجسَّىن  :جماعت مه ال ّ
شمالُت والجىىبُّت  ،وأخروا َبذثىن عه دُاة
إلً مجدٍ جدَدٍ  ،وعُشٍ زغُدٍ ؛ فىصدىا إلً األمسَكتُه ال ّ
ٍ واضخٍ ؛ إذ
جدَدة تع ّىضهم ع ّما افتقدوي فٍ وطىهم  .وقد ك ّىوىا جالُاثٍ عسبُ ّ ٍت ً  ،ظهس لها وشاطٍ أدب ٍّ
صذف والمجالث التٍ تذىٌ أعمالهم وإوجاشاتهم
أوشأوا الجمعُّاث وال ّسوابط األدبُّت وأصدزوا ال ّ
اإلبداعُّت  ،واشتهس مه هري ال ّسوابط زابطتان هما:
ال ّرابطة القلم ٌّة  :وقد أسّست فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌّة عام 1921م  ،ومقرّها نٌوٌورك  ،وقد
ضمّت مجموعة من ال ّشعراء واألدباء اللبنانٌٌن والسّورٌٌن المهاجرٌن إلى أمرٌكا ال ّشمالٌّة  ،ومنهم
جبران خلٌل جبران ( ربٌس الرّابطة )  ،ومٌخابٌل نعٌمة  ،وإٌلٌا أبو ماضً  ،ونسٌب عرٌضة ،
ورشٌد أٌوب .
وكان من أشهر مإلّفات أعضاء الرّابطة  " :المواكب " لجبران  ،وقصابده الفلسفٌّة والوجدانٌّة التً
ّ
والطرابؾ "  ،وفً " مجموعة الرّابطة
نشر أؼلبها فً كتابه " البدابع
القلمٌّة "  ،و " الجداول "  ،و " الخمابل " إلٌلٌا أبً ماضً  ،و " األرواح الحابرة " لنسٌب عرٌضة ،
و " همس الجفون " لمٌخابٌل نعٌمة  ،ودواوٌن شعرٌّة لرشٌد أٌوب ولندرة حداد ومسعود سماحة ونع
العصبة األندلس ٌّة  :أسّست فً أمرٌكا الجنوبٌّة فً البرازٌل عام 1933م  ،بعد انقطاع عقد الرّابطة
القلمٌّة  ،وكان من أشهر أعضابها  :مٌشال معلوؾ ( ربٌس العصبة )  ،وإلٌاس فرحات  ،وشفٌق
ي )  ،وشكر هللا الج ّر .
معلوؾ  ،ورشٌد سلٌم خوري ( ال ّشاعر القرو ّ
وقد ذاع صٌت " عصبة األندلس " بعد أن بدأت بنشر أخبار أعضابها من شعراء وأدباء  ،ونشر
كتاباتهم  ،وخاصّتة بعد إنشاء مجلتها " مجلة العصبة "  .وانضم إلى العصبة نخبة من ال ّشعراء
واألدباء مثل  :قٌصر سلٌم الخوري ( ال ّشاعر المدن ًّ )  ،وتوفٌق قربان  ،وجبران سعادة  ،ورٌاض
معلوؾ  ،وسلمى صابػ  .أمّا أشهر مإلّفاتهم  :ملحمة " عبقر " لشفٌق معلوؾ  ،و " نداء المجادٌؾ "
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ّ

ي
ي " لل ّشاعر القرو ّ
ولك ّل زهرة عبٌر " و " عٌناك مهرجان " وكلّها لشفٌق معلوؾ  ،و " دٌوان القرو ّ
 ،و " دٌوان فرحات " لل ّشاعر إلٌاس فرحات
اذكر موضوعات الشعر المهجري
 - 1الثورة على الثنابٌة اذ دعا الشعر المهجري وبخاصة شعر الرابطة القلمٌة فً الشمال الى تحطٌم
الثنابٌة التً تقسم الوجود الى شطرٌن خٌر شر  ,نور ظالم ,اٌمان كفر  ,سٌادة عبودٌة وٌرى
المهجرٌون انه ال اساس له فً الواقع بل هناك وحدة شاملة ّ ،
تتمثل فً ما ٌسمٌه جبران
( الؽاب )وفً الذهاب إلٌه انعتاق من الثنابٌّة  ،وانطالق من اٌالِحدٚد ِٚ ،عأمت ٌٍّطٍك
وقد عمد جبران فً قصٌدة ( المواكب ) الى تحطٌم ثنابٌة الروح والجسد
ٍ
ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ لمٍاجدٍفٍٍالغابٍفسقاٍٍٍٍٍٍٍبُهٍالسوحٍوالجسد ٍ
ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍفالهىيٍماءٍتهاديٍٍٍٍٍٍٍٍوالىديٍماءٍزكدٍ
- 7التؤمل فً الطبٌعة ومظاهر الكون ٌ :عشقون الطبٌعة وٌقدسونها وهم عمٌقو اإلحساس عمٌقو الحب واإلتصال
للحٌاة والطبٌعة ٌناجونها وٌستلمونها (علل )النها توحً إلٌهم بالحنٌن إلى ربوع بالدهم ومن ذلك قول إلٌا أبً
ماضً :
ولٌك اللٌل راجً والشموس ال
وكتاب الفضاء أقرا فٌه

شهب واالرض كلها محرابً
سورا ما قرأتها فً كتاب

 3النزعة اإلنسانٌة  :إن كثرة تفكٌرهم فً أنفسهم جعلهم ٌشكون ظلم الدنٌا وتقلبها وٌستعجلون الموت الذي ٌعتبرونه
راحة ألنفسهم فهم ٌفكرون فٌه فهذا الشاعر ندرة الحداد ٌدعو اإلنسان للزهد والتصوؾ وٌاخذ علٌه كدحه فً جمع
المال :
ما موضوعات االبٌات التالٌة :النزعة اإلنسانٌة

روٌدك ٌا ساهرا

مكبا لتجنً األلوف

ستغدو فتى خاسرا

اذا ما دهتك الحتوف

تعرٌف اإلنسانٌة  :نظرة واسعة إلى الحٌاة وإلى الوجود وعلى االخص المجتمع البشري ومن معانً اإلنسانٌة ما
ٌتعلق بالجنس البشري نشر المبادئ السامٌة بٌن الناس والعمل على خلق مجتمع إنسانً ٌسوده المحبة وتخفٌؾ شقاء
الناس فمن ذلك قول إٌلٌا أبً ماضً فً قصٌدته ( ابتسم ):
قال السماء كئٌبة وتجهما
قال اللٌالً جرعتنً علقما

قلت ابتسم ٌكفً التهجم فً السما
قلت ابتسم ولئن جرعت علقما
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4الحنٌن إلى الوطن  :من أبرز خصابص األدب المهجري مثل قصٌدة نسٌب عرٌضة فً المهجر وقد تذكر أهله
ووطنه :
فؤنت ال شك من اهلً واخوانً
تدفقً ٌا رٌاح الشرق هائجة
وجنحٌنً أرفرف فوق اوطانً
وذكرنً بما انسٌت من امل
- 5النزعة القومٌة  :حبهم ألمتهم العربٌة وتحرٌك األحداث السٌاسٌة لهم لٌقولوا الشعر فهذا رشٌد خوري شاعر
القومٌة العربٌة ٌخاطب برٌطانٌا بلسان الثؤر الفلسطٌنً حٌث ٌقول :
ٌا مغرٌا بً عنكبوت دهائه
إن كنت ٌوما بالوعود مكرت بً

ّ
هال غزلت بغٌر هذا المغزل
أنا غٌر عهدك ّ
األول
بالزمان ّ

عدد السمات الفنٌة للشعر المهجري .
 - 1التجاوب مع الحٌاة والحضارة
 - 2اشته ر شعر الرابطة القلمٌة بالتحرر من الصٌاؼة والتنوع فً الموضوع
- 4الشعر المهجري شعر مهموس ( علل ) ألنه مناجاة للحٌاة وتصوٌر صادق وعمٌق

- 5ظهور النزعة الرومانسٌة لدٌهم من خالل عمق الشعور بالطبٌعة
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( حفظ عشرة أسطر شعرٌة لهذا اإلتجاه )

أوال  :النشؤة والمإثرات
ما التحوالت التً شهدها القرن العشروان فً تطوٌر الشعر العربً ؟ وما السبب فً ذلك ؟
 - 1ظهور شعر التفعٌلة قبٌل النصؾ الثانً من القرن العشرٌن وكان ظهوره استجابة لحساسٌة العصر وتجسٌدا لتلك
التؽٌرات والتحوالت .
 - 2كان ظهور شعر التفعٌلة ت جلٌا لرإٌة جدٌدة تبلورت فً سٌاق التؽٌرات التً عاٌشها الشاعر العربً من أفكار
ومضامٌن جدٌدة .
 - 3فً منتصؾ األربعٌنات من القرن العشرٌن قام شاعران من العراق هما نازك المالبكة وبدر شاكر السٌاب
بمحاوالت تجدٌدٌة فً هٌكل القصٌدة العربٌة العروضً .
 - 4كانت أول قصٌدة حرة الوزن قصٌدة (الكولٌرا) على البحر المتدارك نشرت فً مجلة العروبة عام  1947وكانت فً
دٌوان "شظاٌا ورماد " ومنها قولها :
سكن اللٌل
ٌجب معرفة مضمون كل
أصغى إلى وقع صدى األنات
فً عمق الظلمة تحت الصمت على األموات
صرخات تعلو تضطرب

بٌت شعري ألنه قد ٌرد
سإال ما مضمون البٌت
اآلتً او ما االتجاه الذي
ٌمثله البٌت

ما مضمون قصٌدة الكولٌرا ؟
تصوٌر أحاسٌس ومشاعر ناز ك المالبكة نحو مصر الشقٌقة حٌن داهمها وباء الكولٌرا وجرت كثٌر من عربات الموتى من
الناس .وتقول ( لقد ساقنً ضرورة التعبٌر الى اكتشاف الشعر الحر )
 - 5صدر فً النصؾ الثانً من العام  1947دٌوان بدر شاكر السٌاب (أزهار ذابلة ) ومنها قصٌدة على بحر الرمل
عنوانها ( هل كان حبا ) ومنها :
هل تسمٌن الذي ألقى هٌاما ؟
أم جنونا باألمانً أم غراما ؟
ما ٌكون الحب نوما وابتساما ؟
 - 6صدر عام  1951دٌوان للشاعر عبد الوهاب البٌاتً بعنوان ( مالئكة وشٌاطٌن ) و( المساء األخٌر ) وصدر دٌوان
(أساطٌر ) للسٌاب .
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ما تعرٌف الشعر الحر فً رأي الشعراء والنقاد العرب ؟
هو الشعر الذي كانت بداٌته الحقٌقٌة فً بؽداد بعد الحرب العالمٌة الثانٌة فً الثلث األخٌر من أربعٌنٌات القرن العشرٌن وقد
اتخذ التفعٌلة وحدة موسٌقٌة له بدال من البحر الخلٌلً ومن ؼٌر التقٌد بعدد محدد من التفعٌالت .
كٌف ابتدأت المسٌرة المتجددة للشعر ؟
ابتدأت بتعدٌل الشكل العروضً للقصٌدة العربٌة قبل أن تنعكس على المضمون والموقؾ الشعري فً أشعار ( نازك
المالبكة والسٌاب والبٌاتً ) حتى عام  1945حٌن نشر ادونٌس قصٌدة بعنوان (الفراغ) تقع فً تسعة مقاطع تجاوز فٌها
الشاعر إلى الرإٌة الشعرٌة الحدٌثة وطبٌعة الطرح الشعري حٌث ٌقول فٌها :
بلى فً بالدي لنا خالقون
بخلج شراٌٌنهم عمروها
محوا عتمة الٌؤس والٌائسٌن بؤجفانهم
بفرحتهم المتالك الوجود بؤحزانهم
متى جاءت حركة التمرد على الشكل التقلٌدي للقصٌدة ؟
ظهرت بعد الحرب الكونٌة الثانٌة عند الشاعر المسرحً المصري علً أحمد با كثٌر والشاعر مصطفى وهبً التل وبدٌع
حقً ولوٌس عوض وعند الشعراء المهجرٌٌن مثل إٌلٌا أبو ماضً ومٌخابٌل نعٌمة بتؤثٌر األدب الرومانسً .
ما التسمٌات المتعددة لشعر التفعٌلة ؟
الشعر الحر والشعر الجدٌد والشعر المنطلق والشعر الحدٌث والشعر التفعٌلً وشعر التفعٌلة (علل)  :برؼم شٌوع مصطلح
الشعر الحر لدى الدارسٌن اال أنه ؼٌر دقٌق ألنه ٌوحً بؤن هذا الشعر متحرر تحررا تاما فً حٌن أنه لٌس كذلك اللتزامه
وزن التفعٌلة .
كٌف ٌعد الشعر الحر حلقة من سلسلة تطور الشعر العربً ؟
 - 1إقامة بنٌة الموسٌقى بطرٌقة جدٌدة مع الحفاظ على الوزن
 - 2االعتماد على عدد معٌن من بحور الشعر المعروفة (بالبحور الصافٌة ) وهً :الكامل والرجز والهزج والمتقارب
والمتدارك والرمل .
ما األعمال التً قام بها تٌار األتراك القومٌٌن وجمعٌة اإلتحاد والترقً ؟
-1
-2
-3
-4
-5
-6

التخلً عن اإللتزام بالرابطة الدٌنٌة اإلسالمٌة
المناداة بسٌاسة التترٌك
سٌادة العنصر التركً على ؼٌره من العناصر
جعل اللؽة التركٌة هً اللؽة الرسمٌة فً البالد
حصر االتحادٌون المناصب الحساسة فً البلد بٌد االتراك
إجبار الناس تعلم اللؽة التركٌة

اتنمى لكم
النجاح
والتىفيق
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 - 7قٌام بعض الصحؾ التركٌة بشن حمالت دعابٌة ضد العرب

اذكر الجمعٌات التً تشكلت للدفاع عن العرب ؟
 - 1الجمعٌة القحطانٌة 1919
 - 2الجمعٌة العربٌة الفتاة 1911
قام باإلعتداء على هذه الجمعٌات وصدها جمال باشا السفاح
ما الذي أسهم فً نشوء الحركات القومٌة وما نتائجها ؟
 - 1حركة المد القومً التً شهدتها أوروبا فً القرن التاسع عشر
 - 2السٌاسة العرقٌة والقومٌة التً اتبعها اإلتحادٌون ألهبت الشعور القومً فً نفوس العرب فظهرت الثورة العربٌة
الكبرى عام  1916حٌن أطلق الشرٌؾ الحسٌن بن علً الرصاصة األولى إٌذابا ببدء الثورة العربٌة الكبرى .
ما أسباب إنشاء منشور الثورة من قبل الشرٌف الحسٌن بن علً ؟
 - 1اضطهاد العثمانٌٌن للؽة العربٌة
 - 2قتل الكثٌر من نوابع النهضة العربٌة
 - 3حزب الالمركزٌة اإلدارٌة فً القاهرة
 - 4قبام األتراك بنفً األفراد واألسر ومصادرة بٌوتهم وأموالهم
تحدث عن دور الشعر فً الثورة العربٌة الكبرى ؟ وأبرز الشعراء ؟
التعبٌر عن الروح القومٌة واستنهاض همم العرب ومن األمثلة على هإالءالشعراء الشٌخ فإاد الخطٌب وإبراهٌم الٌازجً
وعبد الحمٌد الرفاعً حٌث ٌقول الشٌخ فإاد الخطٌب فً الرد على األتراك والثورة علٌهم :
ٌا عصبة فً بالد الترك طاغٌة

ال تحسبوا العرب فً أوطانهم رمما

إن الزمان الذي أوالكم نعما

هو الزمان الذي نرجو به نعما

وال تظنوا هموم الدهر تقعدنا

إن الهموم ستحًٌ بٌنا الهمم

ثنائٌة الشعر والثورة
حمل الشعر راٌة الثورة العربٌة الكبرى وقد شارك فً التعبٌٌر عن هذا شعراء الحجاز والعراق وبالد الشام وشعراء المهجر
ومنهم الشاعر فإاد الدٌن الخطٌب الذي لقب بشاعر الثورة العربٌة الكبرى ٌقول فً قصٌدة ٌحًٌ استقالل العرب ونهضة
الحسٌن :

العمري 7785778578
إعداد المعلم ٌ :زن
ّ
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حً الشرٌف وحً البٌت والحرما

وانهض فمثلك ٌرعى العهد والذمما

ٌا صاحب الهمة الشماء انت لها

ان كان غٌرك ٌرضى االٌن والساما

وقصٌدة خٌر الدٌن الزركلً (العرب والترك ) ٌصؾ فظابع األتراك :

عتا أحفاد جنكٌز فساقوا

سالئل ٌعرب سوق العبٌد

فكم قتلوا من األخٌار صٌدا

وكم ساموا المهانة من عمٌد

وقد تحركت مشاعر الشعراء فً المهجر حٌث حركت الثورة مشاعرهم ٌقول رشٌد أٌوب :
من أقاصً الروم نهدٌك السالم
ٌا شرٌفا كلما ناح الحمام

مع نسٌم السحر
فوق غصن الشجر

ما أصداء االنتصار العربً بعد انسحاب الجٌوش التركٌة ؟
 - 1عند انسحاب الجٌوش التركٌة من البالد العربٌة أخذ أصداء االنسحاب فً دول دمشق وبٌروت والقدس ودخلها الملك
فٌصل بن الحسٌن مثل قصٌدة جمٌل صدقً الزهاوي ( النابحة ) حٌث ٌقول :
بمقربة لالنجلٌز خٌول
وجاءت خٌول العرب تعدو وراءها
هنالك أهل الشام صاحوا وكبروا

وكبر اعالم بها وسٌول

 - 2وفً  1918- 12- 23احتفل العرب برفع العلم فً المكان الذي شنق فٌه شهدابهم مثل قص ٌدة أبً الفضل الولٌد ( نشٌد
العلم ) التً تعكس شعور المهاجرٌن :
منها تآلفت األوطان والهمم
العرب حولك جند أٌها العلم
من خضرة وبٌاض نعمة وهدى

وحمرة وسواد نقمة ودم

 - 3وفً عام  1924بوٌع الشرٌؾ الحسٌن بن علً بالخالفة فً عمان وقد ترددت أصداء هذه البٌعة فً أرجاء الوطن
العربً فعاد الفرح الى الوطن العربً بعد أن ألؽى األتحادٌون األتراك الخالفة ٌقول محمد كامل شعٌب فً قصٌدة
عنوانها ( الخالفة وجاللة الملك الهاشمً ):
ألعبائها فً ٌعرب خٌر حامل
إلٌه منتهى أمر الخالفة غدا
وٌا منقذ العرب الذي حاز فضله

مقاما لعمري باذخا لم ٌطاول

كٌف اهتم الشعراء بشخصٌة الشرٌف بن علً ؟
 - 1الحدٌث عن مكانته الدٌنٌة والقومٌة مإكدٌن انتسابه الى النبً علٌه السالم وهذا ٌمنحه شرعٌة دٌنٌة تإهله للخالفة
والقٌادة
 - 2صب الشعراء اهتمامهم على الصفة الدٌنٌة الذي ٌمثلها الشرٌؾ الحسٌن وأنجاله مثل تمجٌد األمٌر فٌصل وأعماله
وعبد هللا بن الحسٌن بن علً الذي نشؤت فً بالطه حركة شعرٌة نشطة حٌث ٌقول الشاعر رشٌد سلٌم الخوري :

(مركز السدٌن الثقافً)
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ملك على اإلسالم أبدى غٌره

قرت بها عٌن الرسول بقبره

نصر المروءة فالمسٌح وأحمد

ٌتبادالن التهنئات بنصره

العمري 7785778578
إعداد المعلم ٌ :زن
ّ

نظم العرب الكثٌر من القصابد فً تمجٌد األمٌر فٌصل بن الحسٌن ثم جاء بعد ذلك الملك عبد هللا األول بن الحسٌن فنشؤت
فً بالطه حركة شعرٌة نشطة ٌقول شبلً المالط :
أمٌر عمان هل للعٌد طلعته

أٌام تضحك بغداد وعمان

غدر الخلفاء وصداه فً الشعر
ما موقف الحلفاء من العرب ؟
كان الحزب العربً ٌؤمل بقٌام دولة عربٌة تضم األردن وبالد الشام والعراق والحجاز وسابر الجزٌرة العربٌة تحت العلم
الهاشمً ٌجلس على حكمها الشرٌؾ الحسٌن بن علً وكان هذا الحزب ٌوالً دولة برٌطانٌا العظمى وبعد انتهاء الحرب
العالمٌة األولى وهزٌمة األترا ك واأللمان نقض الحلفاء وعودهم للشرٌؾ الحسٌن بن علً وعمدوا إلى تقسٌم الدول العربٌة
فسٌطرت برٌطانٌا على األردن وفلسطٌن والعراق وسٌطرت فرنسا على سورٌا ولبنان .
اذكر موقف الشعراء من غدر الحلفاء ؟
اهتم الشعراء بهذه القضٌة وكتبوا فً ذلك الكثٌر من القصابد مثل خٌر الدٌن الزركلً حٌث ٌقول ) :ما الموضوع الذي ٌمثله
البٌت التالً ؟ )ؼدر الحلفاء
فٌم الونى ودٌار الشام تقتسم

أٌن العهود التً لم ترع والذمم

ومصفى الؽالٌٌنً حٌث ٌقول :
هبوا فؤمتكم أمست على خطر

جارت علٌها األعادي جور منتقم

حتى تسٌل ربوع الشام مفعمة

دما ٌسٌل الردى سٌله العرم

وشعراء المهجر أحسوا بظلم االستعمار حٌث ٌطلب الٌؤس فرحات لوطنه لبنان أن تنضم إلى الدول العربٌة فً سورٌا :
فإن لم ترض بالعرب اتصاال

فال تجعل جزاء الخٌر شرا

عندما رفض الشرٌؾ الحسٌن بن علً الموافقة على المعاهدات التً أراد الحلفاء فرضها علٌه قرروا نفٌه إلى قبرص فترك
هذا القرار أثرا كبٌرا فً نفوس أحرار العرب وشعرابهم ومفكرٌهم مثل محمد مهدي الجواهري حٌث ٌقول :
شٌخ الجزٌرة الٌوم مرتهن

بحسن فعلك من صدق وإٌثار
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ٌا ناهضا بؤباه الضٌم منتفضا

(مركز السدٌن الثقافً)

العمري 7785778578
إعداد المعلم ٌ :زن
ّ

عن إن ٌمد ٌدا للذل والعار

رثاء الشرٌف الحسٌن بن علً وأنجاله
 - 1نفً الشرٌؾ الحسٌن بن علً إلى قبرص وبقً فٌها إلى أن أشتد المرض علٌه فرجع إلى عمان حٌث وافته المنٌة عام
. 1931
 - 2انبرى شعراء األمة ٌعبرون عن مساعٌه الداعٌة إلى حرٌة العرب واستقاللهم فرثاه أحمد شوقً ومحمد مهدي الجواهري
ومصطفً وهبً التل وإبراهٌم طوقان ومن رثاء شوقً قول الشاعر  :ما الموضوع الذي ٌمثله البٌت التالً من موضوعات
الثورة العربٌة ؟ رثاء الشرٌؾ الحسٌن
لك األرض والسماء مآتم

قام فٌها أبو الملوك هاشم

قعد اآلل للعزاء وقامت

باكٌات على الحسٌن الفواطم

ورثى الشعراء كذلك الملك فٌصل بن الحسٌن مثل ابراهٌم طوقان فً قصٌدته (نسر الملوك)  :ومن خصابصها السهولة ألنها
تخاطب الجمهور العربً بمختلؾ فباته مناسبة القصٌدة رثاء الملك فٌصل بن الحسٌن .
شٌعً اللٌل وقومً استقبلً

طلعة الشمس وراء الكرمل

واخشعً ٌوشك أن ٌغشى الحمى

ٌا فلسطٌن سنا من فٌصل

ما اآلثار التً تركتها نصوص الثورة العربٌة الكبرى فً أحرار العرب ؟
- 1ظلت تلك األفكار التً تبناه الشرٌؾ الحسٌن وأنجاله حٌة بعد رحٌلهم إلى الرفٌق األعلى
 - 2تمثل حركة نهوض قومً تحرري تمتلك حضورها وحٌوٌتها الراهنة

عدد السمات الفنٌة لشعر الثورة العربٌة الكبرى
 - 1االهتمام بالوحدة الموضوعٌة فً أؼلب القصابد ووحدة الجو النفسً
 - 2سهولة ووضوح اللؽة بحكم مخاطبتها للجمهور العربً كافة
 - 3وضوح النزعة الخطابٌة والحماسٌة
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شعر المقاومة

(مركز السدٌن الثقافً)

العمري 7785778578
إعداد المعلم ٌ :زن
ّ

الفلسطٌنٌة (حفظ أربعة أبٌات على شعر المقاومة الفلسطٌنٌة )

عند انتهاء الحرب العالمٌة األولى سٌطرت الدول األجنبٌة على دول الشرق العربً واذاقت العرب القهر واالستعمار والذ ل
ثم جاءت الحرب العالمٌة الثانٌة التً ؼٌرت الكثٌر من الخرابط السٌاسٌة ولقً العرب نصٌبهم من الحرب لموقع الوطن
العربً المتمٌز ولثروات الوطن العربً الكثٌرة .

ماذا أسفرت عنه الحرب العالمٌة الثانٌة ؟
أسفرت عن شق كٌان ؼرٌب فً قلب الوطن العربً هو الكٌان الصهٌونً الذي طرد أبناءه منه بقوة السالح .
كٌف أسهم الشاعر العربً فً إذكاء روح الثورة ؟
-1
-2
-3
-4

إذكاء روح الثورة والنداء بالحرٌة وشحذ الهمم
كانت القضٌة الفلسطٌنٌة هً المحرك للهمم العربٌة والباعث لتؽٌٌر ما حصل فً مختلؾ أنحاء الوطن العربً
إن مؤساة الشعب الفلسطٌنً المشرد قد تصدرت األحداث السٌاسٌة وكان للشعراء دور واضح فً نشر الوعً
لٌستٌقظ العرب من نومهم .
من شعراء المقاومة الفلسطٌنٌة  :عبد الرحٌم محمود الذي ٌعبر عن حب الفلسطٌنً للشهادة حٌث ٌقول :
فطار لفرط فرحته فإادي
دعا ( الوطن الذبٌح ) إلى الجهاد
وسابقت النسٌم وال افتخار

ألٌس علً أن أفدي بالدي

إذا ضاعت فلسطٌن وأنتم

على قٌد الحٌاة ففً إعتقادي

الوطن الذبٌح (فلسطٌن )
 - 5هبت الجماهٌر الفلسطٌنٌة على الصٌحات المستؽٌثة ولكن النصر لم ٌحالفها فٌخاطبها محمد مهدي الجواهري وٌقول
فً ذلكمحمد مهدي الجواهري :
وتٌها بالجراح وبالضماد
دالال فً مٌادٌن الجهاد
ورشفا بالثغور وبالمواضً

وأخذا بالعناق من الجهاد

وٌحًٌ بشارة خوري نضال األمة العربٌة فٌقول بقصٌدة بعنوان (ٌا جهادا صفق المجد له ) :
ٌا جهادا صفق المجد له

لبس الغار علٌه األرجوانا

شرف باهت فلسطٌن به

وبناء للمعالً ال ٌدانً

 - 6أدى الشعر العربً فً تلك الفترة التً أعقبت إنشاء الدولة الٌهودٌة دوره فً إذكاء الهمم وإلهاب المشاعر ولم
ٌختلؾ الشعراء على ذلك .
ومن األمثلة على ذلك محمود دروٌش حٌث ٌقول :
ماذا جنٌناه ٌا أماه
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العمري 7785778578
إعداد المعلم ٌ :زن
ّ

حتى نموت مرتٌن
فمرة نموت فً الحٌاة
ومرة نموت عند الموت
 - 7إن الوطن هو الهوٌة والكرامة والعنوان لإلنسان فً اعظم صوره وأجمل معانٌه وتعلق اإلنسان باألرض هو تعلق
بكل مقومات الحٌاة التً لو تخلى عنها الفتقد اإلنسانٌة
فٌقول توفٌق زٌاد :
سؤحمً كل شبر من ثرى أراضً بؤسنانً
ولن أرضى بدٌال عنه لو علقت من شرٌان لشرٌان
ما الفكرة التً تضمنها هذان السطران ؟
التعلق باألرض والوطن
وٌقول هارون الرشٌد :
من نحن دونما بالدنا ؟
من نحن من نكون ؟
ونحن فً القفار ضاربون
وٌقول معٌن بسٌسو بلسان المقاوم الفلسطٌنً :
لن أهرب من دربً
لن أهرب من كؤس الخل
أبذر قطرات دمائً فً األرض
إن لم أتمزق كٌف ستولد من قلبً .....

من شعراء الثورة الفلسطٌنٌة ؟
محمود دروٌش –معٌن بسٌسو – محمد مهدي الجوهري – عبد الرحٌم محمود  -بشارة الخوري .
محمود دروٌش  :من شعراء النضال الفلسطٌنً وهو شاعر الثورة الفلسطٌنٌة عمل فً جرٌدة االتحاد وصحٌفة الجدٌد حاز
على جابزة لوتس فً األدب اآلسٌوي
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العمري 7785778578
إعداد المعلم ٌ :زن
ّ

من قضاٌا النثر العربً فً العصر الحدٌث
 - 1فً أوابل القرن التاسع عشر كان النثر مقٌدا بقٌود الصنعة اللفظٌة والزخارؾ البدٌعٌة واالهتمام بها أكثر من المعنى
.
 - 2عندما دخلت البالد العربٌة عصر النهضة بدا الكتاب ٌسعون إلى تحرٌر األسلوب األدبً ٌنهض بؤداء المعانً
الجدٌدة وتعلموا اللؽات األجنبٌة ومنهم رفاعة الطهطاوي صاحب كتاب (تلخٌص اإلبرٌز فً تلخٌص بارٌز )
ما مضم ون هذا الكتاب (تلخٌص اإلبرٌز فً كتاب بارٌز ؟)
 - 1وصؾ الحٌاة الفرنسٌة من نواحٌها اإلجتماعٌة والمادٌة والسٌاسٌة
 - 2تلقً العلوم العسكرٌة والتطبٌقٌة فً فرنسا وإٌطالٌا عن طرٌق البعثات من الدول العربٌة إلٌها عن طرٌق البعثات
التً أوفدها محمد علً إلٌها .
 - 3اتساع حركة التر جمة حتى ؼدت مصر فً أوابل القرن العشرٌن حقال واسعا لها وترجمت العدٌد من القصص
والرواٌات وكتب العلوم المختلفة .
ما آثار الترجمة فً تطور األدب العربً ؟
 - 1اطالع العرب عن طرٌق الترجمة على عٌون اآلداب العالمٌة مثل ترجمة مسرحٌات شكسبٌر إلى العربٌة وترجمة
مسرحٌات برنارد شو وترجمة مسرحٌة البٌر كامً وتولستوي
 - 2ظهور اتجاه قوي بٌن األدباء والمترجمٌن ٌمٌل إلى تعرٌب األلفاظ والمصطلحات حٌث قام عدد كبٌر من األدباء
بتعرٌب المصطلحات االجنبٌة مثل عباس العقاد ومحمود تٌمور وعادل زعٌتر
عرف التعرٌب  :إٌجاد كلمة عربٌة للمصطلح أو اللفظ الذي ٌقابله فً اللؽة األجنبٌة
 - 3تؤثر عدد كبٌر من األدباء العرب بما ٌترجم من اآلداب الؽربٌة إلى العربٌة مع إنهم لم ٌقرإوا األعمال المترجمة
بلؽتها األصلٌة مثل قصة (مجدولٌن والشاعر ) اللتٌن صاؼهما مصطفى المنفلوطً وهما من األدب الفرنسً
إن االتصال بٌن االتص ال العربً والؽربً عن طرٌق البعثات التً أوفدها محمد علً إلى فرنسا وإٌطالٌا
ما دور الصحافة والطباعة فً نهضة النثر الحدٌث وتطوره ؟
- 1الكشؾ عن قابلٌة اللؽة
 - 2مالءمتها لمتطلبات الحٌاة الجدٌدة والمٌل إلى البساطة والمعجم اللؽوي
 - 3صدور العدٌد من المجالت األدبٌة والصحؾ التً تعنى بشإإن األدب مثل :
أ  -صحٌفة وادي النٌل أصدرها عبد هللا ابو السعود
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(مركز السدٌن الثقافً)

العمري 7785778578
إعداد المعلم ٌ :زن
ّ

ب  -صحٌفة نزهة األفكار إبراهٌم الموٌلحً
ج  -صحٌفة الرسالة أحمد حسن الزٌات
د  -صحٌفة أبولو الكثٌر من الكتاب العرب
اذكر المجلة التً كتب فٌها الكثٌر من األدباء العرب .
ه -مجلة الهالل –اآلداب واألدٌب

الفنون النثرٌة العربٌة المستحدثة
حدد السبب فً تطور هذه الفنون النثرٌة ؟
 - 1االحداث السٌاسٌة واالجتماعٌة والثقافٌة التً تعاقبت على الوطن العربً تؤثٌرها فً األدب العربً
 - 2التؤثر بالثقافة الؽربٌة التً أخذ المجتمع العربً ٌطل علٌها من خال ل الترجمة ووسابل االتصال المختلفة

أوال  :المقالة
عرف المقالة :
نص نثري ٌدور حول فكرة واحدة تناقش موضوعا تعبر عن وجهة نظر صاحبها وتهدؾ إلى اقناع القراء لتقبل فكرة ما
أو إلثارة عاطفة عندهم
تعد هذه المقالة امتدادا ألشكال نثرٌة تقلٌدٌة مثل كتابات  :عبد الحمٌد الكاتب –ابن المقفع –الجاحظ  -ابو حٌان التوحٌدي
عدد عناصر المقالة :
 - 1اللغة :اختٌار الكلمات المناسبة –التخلص من الكلمات الزابدة مرتبطة باإلٌجاز " خٌر الكالم ما قل ودل ".
 - 2الفكرة  :وهً عنصر أساسً ورسالة ٌرٌد إٌصالها للقراء للتعبٌر عن وجهة نظر الكاتب
 - 3العاطفة  :تندفع فً الموضوعات اإلنسانٌة وتختفً فً الموضوعات العلمٌة وعنصرا فً تقدٌم فكرة المقالة .
اذكر أقسام المقالة
 - 1العنوان  :تكمن فً لفت انتباه القارئ وتتسم بالتركٌز واإلٌجاز والتعبٌر عن الموضوع مدار الحدٌث ( ما سمات
العنوان فً المقالة )
 - 2المقدمة  :تت ضمن جملة مفتاحٌة تحتوي على الفكرة الربٌسٌة التً سٌتم عرضها فً متن المقالة
 - 3العرض  :تعرض البٌانات واألدلة والحقابق التً تحاول أن تثبت ما ورد فً الجملة المفتاحٌة وتتكون من فقرات
تتسم بالوحدة والتسلسل المنطقً (الجزء السادس فً المقالة).
 - 4الخاتمة  :تقدٌم خالصة وجهة نظر الكاتب واستنتاجاته .
عدد انواع المقالة  :اذكر أنواع المقالة صٌفً
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 - 1المقالة الموضوعٌة  :وتعرؾ بالمقالة العلمٌة والرسمٌة أو المنهجٌة تؽطً جمٌع المجاالت من سٌاسٌة واجتماعٌة
وثقافٌة واقتصادٌة وؼٌرها وتكون فً الصحؾ والمجالت .
 - 2المقالة الذاتٌة  :ؼٌر الر سمٌة المنهجٌة وأسلوبها طابع شخصً وال تقدم المعالجة المنهجٌة كالمقالة الموضوعٌة
وٌقدم الكاتب فكرة ٌختارها بؤسلوب شابق .
أشهر كتاب المقالة :
ٌعقوب صروؾ –جبران خلٌل جبران – طه حسٌن – مً زٌادة .
أبرز كتاب المقالة األردنٌٌن
خالد الكركً –صالح جرار – ابراهٌم العجلونً .
ما هً السمات الفنٌة للمقالة ؟
-1
-2
-3
-4
-5

فن نثري محدد فً حجمه قصٌر أو متوسط الطول
أسلوب واضح ٌنؤى عن التعقٌد وٌإثر اللؽة المفهومة
تتسم باإلٌجاز والتكثٌؾ والتعبٌر عن الوضوح
تعرض أفكار المقالة على أساس منطقً واألنتقال من العاكم إلى الخاص
المقالة الذاتٌة أكثر تحررا فً أسلوبها وتتسم بالطابع الشخصً الذي ٌمٌز كاتبها عن سواه

ثانٌا  :الخاطرة
عرف الخاطرة  :فن كتابً حدٌث ٌتداخل مفهومه مع مفهوم المقالة وٌقرن به وتسمى المقالة الذاتٌة بالخاطرة
ظهرت فً حجر الثقافهاذكر اوجه االختالف بٌن الخاطرة والمقالة
 - 1فكرتها عارضة طارئة ولٌست ولٌدة زمن بعٌد
 - 7ال تعرض كل الوجوه بل هً مجرد لمحة
 - 3لٌست مجاال لألخذ والرد وال تحتاج وال تحتاج ألسانٌد وحجج قوٌة إلثبات صدقها
 - 4الخاطرة أقصر من المقالة
 - 5توجد فً كل جرٌدة ومجلة
 - 6ال ٌوجد فٌها عنوان
أنواع الخاطرة وموضوعاتها
- 1القرب إلى الذ اتٌة أكثر من الموضوعٌة فكاتب الخاطرة الٌقول اال الذي فً خلده
 - 2شخصٌة دابمة الحضور فً الخاطرة

سلسة ال ُمبدع فً القضاٌا األدبٌة م4

(مركز السدٌن الثقافً)

العمري 7785778578
إعداد المعلم ٌ :زن
ّ

 - 3تتصل خاطرته فً أي جانبمن جوانب الحٌاة وتؽطً الكثٌر من الموضوعات
 - 4ترتبط بذات الكاتب واهتماماته فهناك الخواطر األدبٌة والنقدٌة واالجتماعٌة والتارٌخٌة والفلسفٌة
 - 5تتسم بالطابع الشخصً واإلنسانً
عدد السمات الفنٌة للخاطرة
 - 1دورانها حول فكرة واحدة
 - 2القصر واإلٌجاز
 - 3األسلوب المركز والتعبٌر المقتصد واللؽة المركزة
 - 4البعد عن التحلٌل العمٌق القابم على تحلٌل األدلة والراهٌن
أشهر كتاب الخاطرة
أدٌب اسحاق – احمد شاكر الكرمً – خلٌل السكاكٌنً – طه حسٌن – عباس محمود العقاد – جبران خلٌل جبران .
نموذج للخاطرة " حرصا على الوهج لالنا مامكغ " حٌث تقول فً مقدمتها  (:قد ترد السام الذي تسببه أزمات
السٌر أحٌانا بالتطلع إلى ما ٌحلو لسابقً بعض المركبات كتابته خلؾ مركباتهم وٌظل األمر ٌتصؾ بالطرافة .....الخ ).

ثالثا :القصة القصٌرة
ما مفهومها ؟
هً مجموعة األحداث ٌروٌها الكاتب وٌصور فٌها قطاعا من الحٌاة وٌقتصر على حادثة واحدة أو عدة حوادث متآزرة
ٌتؤلؾ منها موضوع مستقل بشخوصه ومقوماته تصور موقفا تاما من حٌث التعلٌل والمعالجة .
وضح تؤثٌر القصة فً ذهن المتلقً ؟
هو تؤثٌر شبٌه بالتؤثٌر الذي ٌحصل علٌه فً موقؾ من مواقؾ الحٌاة وفً القصة ٌؤتً فً نحو منسق ومهذب ومكثؾ
وؼٌرها من التجربة الواقعٌة .
ما مفهومها االصطالحً ؟
فن من فنون االدب الحدٌث ال ٌتجاوز تارٌخها النصؾ الثانً من القرن الثامن عشر وهو فن ؼربً تشكلت مالمحه
وترسخت أصوله
عدد أبرز الكتاب الذٌن أسسوا القصة
بلزاك وموبسان فً فرنسا –ادؼار الن بوفً امرٌكا –وؼوؼل وتشٌخوؾ فً روسٌا .
كٌف تؤثرت القصة العربٌة بالقصة الغربٌة
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 - 1الترجمة :ترجمت قصص كثٌرة من األداب الروسً و الفرانسً
- 2االتصال المباشر :أتقان اللؽات األجنبٌة و االطالع مباشرة عن طرٌق االقامة هناك.

* نشؤة القصة القصٌرة العربٌة
كٌف نشؤت القصة القصٌرة ومن ابرز من نشؤها؟:
نشؤت على ٌد المصرٌٌن وأهل الشام (لبنان و سورٌا) الذٌن كانوا اسرع اتصال و أعمق تؤثرباألدب الؽربً من ؼٌرهم من
االقطار األخرى كان فً مقدمتهم سلٌم البستانً فً قصصه العدٌدة ومنها (الهٌام فً بالد الشام وبنت العصر)
ابرز المصرٌٌن و السورٌٌن الذٌن انشاوا القصة  :سلٌم البستانً _ جرجً زٌدان  -محمود تٌمور و مجموعته القصصٌة
(ما تراه العٌون ) و محمود الشٌن فً مجموعته ( سخرٌة الناي ٌ -حكى ان ) ومنهم طه حسٌن و علً الجارم و توفٌق
الحكٌم .
كٌف تؤثر كاتب القصة بالمذاهب السٌاسٌة النقدٌة الحدٌثة
قد كان تؤثـّر ك تـّاب القصّة القصٌرة باآلراء والمذاهب السّـٌاسٌّـة  ،والمدارس النـّقدٌّـة الشـّرقٌّـة والؽربٌّـة الحدٌثة  ،أثر فً
ضمونـا  ،وأ ّدى إلى تباٌن مواقفهم واختالؾ األسالٌب واألدوات الفنٌّـة  ،وخاصّـة فً فترة
نتاجهم القصصًّ شكالً وم
ً
السّـتٌنٌّـات من القرن العشرٌن وقد بدأت حركة التـّحدٌث فً القصة العربٌّـة بعد هزٌمة 1967م  ،إذ دخلت فً منعطؾ
تارٌخًّ أ ّدى إلى - 1التـّمرّد على الشـّكل التـّقلٌديّ  - 2ولدت اتجاهات جدٌدة خالل السـّنوات والعقود الالحقة  .فوجدنا االتجاه
الرّومانسًّ والواقعًّ والرّمزيّ والتـّجرٌبًّ ( الحداثًّ )

وضح اثر التطورات السٌاسٌة واالجتماعٌة على مضمون القصة القصٌرة
 - 1ال نكاسات المتتالٌة  ،خاصّـة ما ٌتعلّق بحروب الخلٌج والواقع الفلسطٌنًّ المتج ّدد
 - 2هجمة عصر العولمة  ،واالنفتاح على اآلفاق الجدٌدة  ،وشبكات ض ّخ المعلومات
 - 3اختاللٌ فً المفاهٌم والقوالب واألشكال والمضامٌن القصصٌّـة  ،وهذا دفع الكثٌر من ال ُكتـّاب إلى َطرْ ق أسالٌب
لٌـا عن النمط القصصًّ
تجرٌبٌّـ ٍة تعتمد على الحداثة الؽراببٌّـة وشعرٌّـة اللؽة  ،وتصبُّها فً قوالب مختلفة ك ً
والكالسٌكٌّـات القدٌمة
ما مظاهر مرونة القصة القصٌرة
- 1على التـّج ّدد المستمرّ والتـّحرّر من القوالب التً ٌضعها النـّقـّاد  ،والبحث عن الجدٌد فً المضمون والشكل.
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 - 2انطالقها دابما ً نحو تجرٌب وحداثة مستمرٌن

اشرح عناصر القصة القصٌرة
األحداث  ( :الصراعات )  ،إنّ الحدث الذي فً القصّـة هو لبّ العمل  ،فالذي ٌجري بٌن الشخوص ما هو إال ّ العنصر
داخلٌـا فً الشـّخصٌّـة الواحدة فقط
صراعـا
خارجٌـا بٌن األشخاص آما ذآرنا أو
صراعـا
الربٌس فً القصّـة  ،وقد ٌكون
ً
ً
ً
ً
 ،بما ٌنتابها من نزعات أو رؼبات أو قٌم أخالقٌّـة أو اجتماعٌّـة وؼٌرها  ،مع تطوّ ر الحدث مع مرور الوقت ونموه من
خالل الصّـراع .
الشـخص ٌّـات  :وهو الكابن الذي ٌتحرّك فً سٌاق األحداث  ،وتكون الشـّخصٌّـة فً القصّـة بطالً أو عنصرً ا ثانوٌـًا أو
ّ
ً
جمادا أو ؼٌر ذلك  ،وقد ٌستعمل القاصّ األسلوب الرّمزي فً إٌصال ما ٌرٌد أو ٌستعمل الواقعٌّـة أو ؼٌر
حٌوانـا أو
ً
المسطـحة  :وهً الشـّخصٌّـة التً
الشـخص ٌّـة
الشـخص ٌّـة الجامدة أو
ّ
ّ
ذلك  .وتقسم الشـّخصٌّـات إلى قسمٌن  ،هما  :أ – ّ
النـامٌة  :وهً
ال تتؽٌّـر بُنٌتها األخالقٌّـة أو النـّفسٌّـة  ،فالشـّرٌر ٌبقى شرٌرً ا والطـٌّّب ٌبقى طٌ ً
الشـخص ٌّـة ّ
ّـبـا  .ب – ّ
تدرٌجٌـا  ،من خالل تفاعلها المستمرّ مع األحداث
الشـّخصٌّـة التً تتطوّ ر مع األحداث وتتكشـّؾ
ً
مسرحـا لألحداث  ،الذي قد ٌكون من العناصر المإثـّرة فً
البٌئة  :ال ب ّد من إطار مكانًّ وزمانًّ للقصّـة  ،فالمكان
ً
القصّـة آالبطل أو مإثـّرة فً البطل أو الظروؾ المتواجدة فً المكان والتً قد ٌكون لها تؤثٌر بشكل آبٌر على أحداث
القصّـة  ،أمّـا ّ
الزمان فهو ضروريّ إلٌهام القارئ بؤنّ األحداث تجري فً زمن حقٌقًّ من خالل مواءمة وانسجام بٌن
األحداث والزمن
اللّـغة  :ال ب ّد من وجود اللؽة المعبّـرة لما ٌجري من أحداث بٌن الشـّخوص مع ربط كلّ عناصر القصّـة من خالل اللؽة ،
بعضـا حتـّى اجتمعوا ) أو
وقد تكون اللؽة موظـّفة الوصؾ أو الحوار أو السّـرد أو التـّداعً ( تداعى القوم  :دعا بعضهم
ً
الحوار ال ّداخلًّ (المونولوج) أو االس ترجاع أو تٌّـار الوعً أو الحلم
واعٌـا لكلّ كلمة من كلمات حواره ،
ٌقظـا
الحوار  :الحوار له األهمٌّـة الكبرى فً العمل القصصًّ  ،فال ب ّد أن ٌكون القاصّ
ً
ً
فٌراعً المرونة فً التـّعبٌر  ،والتـّركٌز الشـّدٌد  ،فٌوجز عندما ٌقتضً الموقؾ االقتضاب واالقتصاد  ،وٌطنب عندما
مشابهـا لما
التـكلّـف فً الحوار (علل) لٌكون طبٌعٌ ًّـا
ً
ٌستدعً الموقؾ الشـّرح والتـّفصٌل وال بدّ من العفو ٌّـة والبعد عن ّ
ٌجري فً الحٌاة الٌومٌّـة
الهدف ( المغزى )  :وهو الؽاٌة التً ٌسعى القاصّ الوصول لها من كتابة قصّـته  ،وهو الرّسالة التً ٌرٌد إٌصالها إلى
القارئ  ،فهو ٌهدؾ إلى المتعة وكشؾ التـّجربة وتق ّدم رإٌة حٌاتٌّـة بطرٌقة جمالٌّـة  ،هدفها إصالح المجتمع  ،أو حلّ مشكلة
إنسانٌّـة ،
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اذكر ابرز أعالم القصة القصٌرة فً األدب العربً الحدٌث
ٌوسؾ إدرٌس  -وزكرٌا تامر  -ومحمود تٌمور  -وٌحٌى حقً  -وعبد الرحمن مجٌد ربٌعً وعبد السالم العجٌلًّ  -وٌحٌى
ٌخلؾ  -وؼسّـان كنفانً

ما االتجاهات الجدٌدة التً تجلت بعد هزٌمة  ٧٦٩١م والتمرد على الشكل التقلٌدي
للكتابة القصصٌة ؟
االتجاه الرومانسً-االتجاه الرمزي

– االتجاه الواقعً.
– االتجاه الحداثً ( التجرٌبً )

ً
ذاكرت ابرز روادها
تحدث عن القصة القصٌر فً األردن
ُّ - 1
ٌعد الكثٌر من ال ّدارسٌن أنّ مجموعة محمد صبحً أبو ؼنٌمة " أؼانً اللٌل " التً صدرت عام 1922م  ،أوّ ل عمل
قصصًّ أردنًّ  ،ؼٌر أنّ خلٌل بٌدس ( ت 1949م ) ٌ ُّ
ُعد الرّ ابد لفن القصّـة القصٌرة فً فلسطٌن واألردن (علل) وكانت
الحركة القصصٌة فً فلسطٌن اسبق منها فً الظهور من األردن بسبب االنفتاح الثـّقافًّ المب ّكـر فً فلسطٌن على البالد
العربٌة المجاوزة
ٌ ُّ
ُعد 2محمود سٌؾ ال ّدٌن اإلٌرانًّ الرّ ابد األوّ ل للقصّـة فً الثـّالثٌنٌّـات  ، ،فؤصدر مجموعته األولى " أوّ ل الشـّوط " عام
1937م  .وقد برز مع اإلٌرانًّ قاصّـون آخرون مثل  :عارؾ العزونًّ  ،ونجاتً صدقً الذي ٌُع ّد رابد القصّـة الواقعٌّـة
-3
-4
-5
-6

فً األربعٌنٌّـات من القرن العشرٌن أخذت القصّـة تسٌر ً
بخطى واسع ٍة  ،فقد حفلت جرٌدة الجزٌرة ومجلّـة الرّ ابد
بع ّدد من القاصٌّن  ،منهم  :محمود سٌؾ ال ّدٌن اإلٌرانًّ  ،وعٌسى النـّاعوريّ  ،ومنٌرة شراٌحة  ،وعبد الحلٌم عبّـاس
 ،وأدٌب عبّـاسًّ  ،وشكري شعشاعة
فً الخمسٌنٌّـات صدرت مجموعة قصصٌّـة ألمٌن فارس ملحس " من وحً الواقع " عام 1952م  ،ومحمد أدٌب
العامريّ " شعاع النـّور " عام 1953م  ،وسمٌرة ّ
عزام " أشٌاء صؽٌرة " عام 1954م  ،وعٌسى النـّاعوريّ "
طرٌق الشـّوك " عام 1955م
تمٌّـز جٌل السـّتٌنٌّـات باستخدام األشكال القصصٌّـة الحدٌثة  ،وأسهم فً إعادة بناء القصّـة األردنٌّـة آشكل فنًّ
متمٌّـز  ،ومن أعالم هذا الجٌل  :محمود شقٌر  ،وخلٌل السّـواحريّ  ،وجال أبو حمدان  ،وٌحٌى ٌخلُؾ
وفً السّـبعٌنٌّـات ظهرت أسماء جدٌدة على السّـاحة القصصٌّـة األردنٌّـة منها  :سالم النـّحاس  ،وإبراهٌم العبسًّ ،
وإلٌاس فركوح  ،وأحمد عودة  ،وقد تش ّكـلت رابطة ال ُكتـّاب األردنٌٌن فً عمّـان عام 1974م  ،فؤسهمت فً دفع
التصاقـا بقضاٌا المجتمع  ،فقد شهدت
الحركة األدبٌّـة والثـّقافٌّـة  .وقد أصبحت القصّـة القصٌرة فً الثـّمانٌنٌّـات أكثر
ً
ُّ
وتعدد االتـّجاهات والهواجس
زخمـا كبٌرً ا فً النـّتاج القصصًّ مع تنوّ ع المضامٌن
السـّاحة األدبٌّـة القصصٌّـة
ً

سلسة ال ُمبدع فً القضاٌا األدبٌة م4

(مركز السدٌن الثقافً)

العمري 7785778578
إعداد المعلم ٌ :زن
ّ

 . - 7أمّـا فً التـّسعٌنٌّؤت وما بعدها  ،فقد شهدت القصّـة القصٌرة إقباالً وازدهارً ا شدٌدٌن مع تنوّ ع اتـّجاهات القاصّـٌن
والقاصّـات  ،مع طؽٌان االتـّجاه الحداثًّ التـّجرٌبًّ على ؼٌره من االتـّجاهات ممّـا ٌدلّ على التـ ّطوّ ر والتـّجدٌد
المستمرّ  ،والبحث عن قوالب قصصٌّـة جدٌدة تواآب مستج ّدات العصر مع تؤثـّرها به  .ومن األسماء التً ظهرت
ّ
وهزاع البراري  ،وسعود
فً هذه الفترة  :مفلح العدوان  ،وناٌؾ النواٌسة  ،وٌوسؾ ضمرة  ،ومحمود الرّ ٌماويّ ،
قبٌالت  ،وسلٌمان األزرعً  ،وجواهر الرّفاٌعة

( نموذج القصة القصٌرة للكاتب جمال ناجً الكتاب المقرر صفحة ) 161
سمات القصة القصٌرة:
ال تزٌد على عشرة آالؾ كلمة.
تتناول مناحً الحٌاة اإلنسانٌة والطبابع البشرٌة وما ٌعرض لها من حوادث.
تشمل فترة محدودة من حٌاة أشخاصها أو حادثة خاصة أو حالة شعورٌة معٌنة.
تدور حول محور واحد فً ّ
خط سٌر واحد.
ال تقبل التشّعب واالستطراد.
ال تعنى بنقل الخبر بل بتصوٌر الحدث لكشؾ موقؾ معٌّن.
اختالف القصة عن الرواٌة والمسرحٌة :
تختلؾ القصّة القصٌرة عن الرواٌة والمسرحٌة فً :
 – 1التركٌز .
 – 2التكثٌؾ .
 – 3االلتزام بمساحة زمانٌة ومكانٌة مح ّددة .
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الرواٌة
شكل من أشكال القصة ٌ ،تمٌز بالمرونـــة واالنسٌابٌة  ،وهـــً تعبٌر عن الحٌاة بتفصٌالتها وجزبٌاتها وأحداثها وعالقاتها ،
أو تجربة إنسانٌة ٌصور فٌها الروابـــً الجوانب النفسٌـــــــة واإلنسانٌة واالجتماعٌة ؼاٌتها أن تحكـــً حكاٌة وتصور
اإلنسان والجماعة فً مكان وزمان معٌنٌن :
كٌف تشكلت الرواٌة فً البالد العربٌة
بدأت الرواٌة العربٌة بالتكون فً أواخر القـرن التاسـع عـشر وبداٌات القرن العشرٌن  ،فالرواٌة فن حدٌث وافـد إلـى أدبنـا
أخـذناه عـن اآلداب األوروبٌـة  ،فالرواٌـة العربٌـة ولـدت بعـد حوالً قـرنٌن مـن زمـن والدة الرواٌـة األوروبٌـة  ،التـً
تـإرخ برواٌــــة ( بــــامٌال ) لــــصموبٌل رٌتــــشارد ســــون  ،وبعــــد أن أكملت رحلتها الطوٌلة من الكالسـٌكٌة إلـى
الرومانـسٌة إلـى الواقعٌة إلى الحداثة فً أوابل القرن العشرٌن.

اذكـر وسائـل اتصال الكاتب العربً بالرواٌة األوروبٌة
. ١عن طرٌق اإلطالع المباشر . ٢ .مــن خــالل حركــة الترجمــة الواســعة فــً مــصر والــشام عــن اإلنجلٌزٌــة
والفرنــسٌة والروســٌة  ،وكانــت مــصر رابــدة الترجمة والتؤلٌؾ فً الرواٌة  ،ثم أدباء الـشام  ،ثـم انتـشرت بالعراق.
ما خصائص األعمال األدبٌة ( الروائٌة ) المصرٌة
 - 1هذه األعمال أخذت تسجل واقع المجتمع والنزوع الى المثالٌة
 - 2الترجمة الذاتٌة واالرتباط بالبٌبة لٌجاد عالقة ثنابٌة بٌن البٌبة واألدٌب مثل

زٌنب  :محمد حسٌن هٌكل
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إبراهٌم الكاتب  :المازنـً  .العقـاد
األٌـام وأودٌـب  :طه حسٌن
سارة  :العقاد

ما نتٌجة الثنائٌة فً األعمال األدبٌة بٌن البٌئة واألدٌب
ظهـور الرواٌـة االجتماعٌـة ،لتشـمل مسـاحة كبٌـرة مـن النتـاج الروابـً العربـً الحـدٌث؛ إذ كانـت
األوضاع االجتماعٌة والسٌاسٌة مـادة خصـبة فـً التعـرض لـبعض مشـكالت المجتمـع والفقـر والرذٌلـة
خاصـة ،وفـً التعـرض لبعض مشكالت األفراد الخاصة بالحب والزواج والفراق

ما نظرة الرواٌة الجدٌدة الى الفن
 - 1نظرة على انه اسطورة الفن المعاصر
 - 2البحث عن سر الحقابق
 - 3االنصراؾ عن الواقع الى الحٌاة من خالل رإٌا داخلٌة
 - 4التعبٌر عن هموم الناس وقضاٌاهم
عدد عناصر الرواٌة

 .الحدث
هو الفعل البشري  ،أو الفعل التً تقوم به الشخصٌة فً العمل الروابً .
 . ٢ما األمور التً ٌعبر عنها الحدث ؟
 والحدث ٌعبر عن صفات الشخصٌة وسماتها،ومن هنا ٌبدو التالزم بٌن الحدث والشخصٌة .٣ما ممٌزا ت الطبٌعة الفنٌة لألحداث وتسلسلها ؟ .
 -الحرك ة والتوتر والمفارقة والؽموض واإلثارة لجذب اهتمام المتلقً وتشوٌقه إلى المتابعة .
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 . ٤ما المقصود بالحبكة ؟ وماذا تعتبر ؟
بناء األحداث أو ترتٌبها أو تسلسلها  .وتعتبر الحبكة العمود الفقري للرواٌة  ،أو هً الموجه األساسً له .

الشخصٌة
 .٧رك ٌزة الروائً األساسٌة فً الكشف عن القوى التً تحرك الواقع من حولنا  ،ومن غٌرها ال وجود
للرواٌة ؟
 . 7ما أنواع الشخصٌة الروائٌة ؟
أ  -الشخصٌة المسطحة  :وهً بسٌطة أو ثابتة  ،وال تإثر فً األحداث أو تتؤثر بها .
ب  -الشخصٌة النامٌة  :وهً التً تبنى خطوة خطوة وتتكشؾ بالتدرٌج وتتفاعل مع األحداث وتتطور
بتطورها  ،وسمٌت نامٌة ألنها تنمو وتتؽٌر .
ٌ . 3قسم بعض النقاد الشخصٌات إلى أقسام أخرى  .ما هً ؟
 شخصٌات ربٌسة  - .شخصٌات ثانوٌة .(ج) الزمان والمكان :
 ما المقصود بعنصري الزمان والمكان فً الرواٌة ؟وهما ٌعنٌان بٌبة الرواٌة أو المرحلة أو العصر أو الوسط أو المحٌط الذي تتحرك فٌه ومن خالله
الشخصٌات ؛ فالروابً ٌختار بٌبة لرواٌته  ،وٌرسمها من خالل تجاربه ومالحظاته ومشاهداته وقراءاته
وخٌاله .
(د) السرد :
 . ٧ما المقصود بعنصر السرد فً الرواٌة ؟
 -وٌعنً القص أو الحرك ة  ،وهو الحامل لكل شًء فً الرواٌة  ،فمن خالله تبرز الرواٌة وٌتحدد بناإها
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 . ٢سم بعضا من أشكال التقنٌات السردٌة أو األشكال السردٌة .
الضمابر بؤنواعها والمذكرات والرسابل والتذكر واالسترجاع والتداعً والحلم وتٌار
 . ٣ما وظٌفة التقنٌات السردٌة ؟
وظٌف ة عامة شاملة تتمثل فً تحقٌق التوازن للبناء الروابً

(ه) الحوار :
 . ٧ماذا ٌمثل الحوار فً الرواٌة ؟
الحوار لٌس مجرد زخرفة لتقوٌة اإلٌهام بالواقعٌة  ،فهو ٌستخدم للكشؾ عن خصابص الشخصٌة
وطبٌعتها ومستواها
 .٢أنواع الحوار
 .الحوار الداخلً أو المونولوج  :فهو حوار من طرؾ واحد  ،أو حوار الشخصٌة مع نفسها  ،وفٌه تؽٌب
الشخصٌة عن واقعها وٌجري فً داخلها حدٌث طوٌل عما تحس  ،خالطة حاضرها بماضٌها بمستقبلها ،
مازجة الحقٌقة بالحلم  ،والواقع باآلمال المرجوة  ،محاولة أن تتبٌن نفسها وأن تعرؾ ذاتها .

 .الحوار الخارجً أو الدٌالوج  :فهو حوار بٌن طرفٌن أو شخصٌن ،
وقد تكون مهمته إخبارٌة تقتصر على تقدٌم المعلومات  ،وهذا أبسط أشكال الحوار وأكثرها سذاجة  ،وقد
ٌمهد الحوار ألحداث ستقع  ،كما قد ٌكشؾ عن أحداث سابقة  ،وٌفسر كٌفٌة وقوعها
سم أبرز األعالم الذٌن حققوا شهرة واسعة فً تارٌخ الرواٌة العربٌة .
 نجٌب محفوظ ٌ – .وسؾ إدرٌس  - .حنا مٌنة . عبد الرحمن منٌؾ  – .الطٌب صالح  – .ؼسان آنفانً . جبرا إبراهٌم جبرا  – .إدوار الخراط  – .جمال الؽٌطانً .ٌ -وسؾ القعٌد  – .إبراهٌم الكونً  – .الطاهر وطار .
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 -صنع هللا إبراهٌم  – .نوال السعداوي .

تحدث عن نشؤت الرواٌة فً األردن
نشؤت فً أعقاب ظهورها فً الوطن العربً ولم تكن البداٌات تحمل مالمح الرواٌة االصطالحٌة وقد كانت
المحاولة األولى لألدٌب ( عقٌل ابو الشعر ) فً الفتاة االرمنٌة فً قصر ٌلدز ٚلد حُىُ عٍ ٗ١باإلعداَ ِٓ لبً
األحسان بسبب ٘رٖ اٌسّٚا٠ت اٌخ ٟحص ّدث ٌٍحىُ اٌخّسو ّٚ ٟظٍّٗ وكذلك االدٌب ( روكس بن زاٌد العزٌزي ) فً
أبناء الؽساسنة وابراهٌم باشا

الرواٌة االردنٌة قبل الخمسٌنٌات

كتب تٌسٌر ظبٌان ( أٌن حماة الفضٌلة ) عام  1941م على صفحات جرٌدة " الجزٌرة " ونسبها إلى فتاة
بتوقٌع " أبجد " ،
كتب شكري شعشاعة ( ذكرٌات ) عام 1945م
كتب عبد الحلٌم عبّاس ( فتاة من فلسطٌن ) عام  1949م و ( فتى من دٌر ٌاسٌن) كتب حسنً فرٌز (
مؽامرات تاببة ) و ( حبّ من الفٌحاء ) و ( زهرة ال ّزٌزفون )  .وقد ع ّد بعض ال ّنقّاد رواٌة ( فتاة من فلسطٌن
) لعبد الحلٌم عبّاس الرّواٌة األردنٌّة الرّابدة لما تتمٌّز بٗ ِٓ ِالِح فّٕ ١ت حب ّشس بشٟء ِٓ إٌّضح

خصائص الرواٌة االردنٌة قبل الخمسٌنٌات
 ٌُ - 1حسخطع اٌخّعاًِ ِع اٌخّشى ً١اٌسّٚائ ّ ٟبصٛزة فّٕ ١ت ٌٚ ،ىّٕٙا حبم ٝأزضّ ١ت
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 - 2ظٙس عدد ِٓ اٌسّٚا٠اث اٌخ ٟحُع ّد ٔاضدت ِٓ إٌّاح١ت اٌفّٕ ١ت ِ ،ثً زٚا٠ت ِازس ٠حسق ِع ّداحٗ ٚب١ج ٚزاء
(ٞاٌخ ٟحعىس فاخعت اٌ ّشعب اٌفٍسطٚ ّٟ ٕ١حب ّٓ ١صٛزة اٌخّٙد١س اٌمسسّ ٠ت اٌخ ٟحعسّض
اٌحدٚد ) ٌع١س ٝإٌّاعٛز ّ
ٌٙا ٘را اٌ ّشعب ،

ما مالمح الرواٌة فً الستٌنٌات
شٙدث اٌّسحٍت ِ١الد ثالثت أعالَ ِٓ اٌسّٚائ : ُ٘ ٓ١١ح١س١س سبٛي ف ٟزٚا٠خٗ
)أٔج ِٕر اٌٚ ، ( َٛ١أِ ٓ١شّٕاز ف ٟزٚا٠خٗ ) اٌىابٛس ( ٚساٌُ إٌّحاس ف ٟزٚا٠خٗ
) أٚزاق عالس (

ما مالمح الرواٌة فً السبعٌنٌات
صدزث ِدّٛعت ِٓ اٌسّٚا٠اث إٌّاضدت عٍ ٝاٌصّع١د اٌفٕ ّٚ ، ٟفِ ٟم ّدِخٙا زٚا٠ت اٌضّحه ) ٌغاٌب ٍ٘ست (
اذكر  3من أعالم الرواٌة االردنٌة
ؼالب هلسا – سالم النحاس – سحر خلٌفة – جمال ناجً – ابراهٌم نصر هللا

المسرح ٌّة
المسرح  :فن ( ٌونان ًّ ) قدٌم نشؤ نشؤة دٌنٌة ث ّم تطوّ ر لٌتناول اإلنسان فً حٌاته ومجتمعه وعالقاته اإلنسانٌة
ّ
وٌتمثل ذلك بتطهٌر ال ّنفس اإلنسانٌّة فً ال ّتراجٌدٌا ( المؤساة ) ونقد مفاسد الحٌاة فً الكومٌدٌا ( الملهاة )
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وهو فنّ ٌرمً إلى تفسٌر أو عرض شؤن من شإون الحٌاة أمام جمهور من المتفرّجٌن بوساطة ّ
ممثلٌن
ٌتقمّصون أدوار على خشبة المسرح .
وٌعتمد المسرح على عناصر ال ب ّد منها فً العمل المسرحً وهً :
 – 1ال ّنصّ .
ّ
الممثلون .
–2
 – 3الجمهور

ما هً غاٌة المسرح
حسعٌ ٝخص٠ٛس إٌّّاذج ٚاٌّٛالف اإلٔسأّ ١ت ٚاٌمضا٠ا االخخّاعّ ١ت ٚاٌفىسّ ٠ت ٚاٌسّ١اسّ ١ت ٚ ،حص٠ٛس إزادة اإلٔساْ
ف ٟصساعٗ أِاَ اٌمٚ ٜٛاٌضغٛط اٌّخع ّددة.
كٌف تطور المسرح العربً
ظهور تٌارا ت مختلفة فً القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن وظهرت مسرحٌات جدٌدة تناولت موضوعات
جدٌدة وبنت عالقة تتجاوب مع العصر واالنسان وترفض نظرٌة التطهٌر وتؽٌرت الدالالت االصطالحٌة
للفظة ( دراما ) حٌث اصبحت الٌوم تطلق على المسرحٌة الجادة
أذكر عوامل التً ساعدت فً نشؤت الفن المسرحً العربً
 - 1اللقاء بٌن الشرق والؽرب
 - 2الترجمات المتعددة ألعمال كورنً وراسٌن ومولٌٌر
 - 3عوامل داخلٌة واجتماعٌة أدت لظهور هذا الفن للتعبٌر عن الواقع الملًء بالقلق واالضطرابات
 - 4ظهور اول مسرحٌة عربٌة ( مسرحٌة البخٌل ) لمولٌٌر والتً عرضها مارون النقاش عام 1847
وعرضها فً بٌته واتبعها بمسرحٌة
( ابو الحسن المؽفل او هارون الرشٌد ) ومسرحٌة ( الحسود السلٌط)
وبدأ هذا الفن باالنتشار ونشوء المسارح العامة والخاصة وبخاصة بعد وفاة مارون النقاش

ما هً مالمح المسرح فً سورٌا
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العمري 7785778578
إعداد المعلم ٌ :زن
ّ

جهود ابو خلٌل القبانً الذي ٌقدم أعمال استعراض ٌة فً مقهاه وقاموا بحرق مقهاه ثم ذهب الى مصر وقام
بترسٌذلك فً مصر
ما هو شكل المسرح فً مصر
 - 1ازدهاره فً القرن التاسع عشر عن طرٌق الفرق اللبنانٌة والسورٌة الهاربة من جحٌم القٌود فً بالده
 - 2انشؤ ٌعقوب صنوع عام 1876مسرحا عربٌا وقام جورج ابٌض عام  1911ببعث روحا جدٌدا فً
التمثٌل
 - 3جاء بعد ذلك محمود تٌمور – ٌوسؾ وهبً – توفٌق الحكٌم – احمد شوقً

اذكر عناصر المسرحٌة
 – 1الحدث المسرح ًّ  :حدث فن ًّ ٌُ ،عرض من خالل حرك ة وحوار  ،وهو مقٌّد بإمكانات المسرح .
والمإلّؾ ٌختار أحداثه لٌبدو شبٌهًا بؤحداث الحٌاة
 – 7ال ّ
شخص ٌّة المسرح ٌّة  :وهً عنصر أساس ًّ فً العمل  ،فالمسرحٌّة عرض ألحداث مر ّكبة دالّة عن
طرٌق الحوار والحرك ة  ،ولهذا تقوم على شخصٌّات فاعلة  ،تقوم بالفعل أو ّ
تتؤثر باألحداث  ،فال ب ّد من
تالزم بٌن الحدث وال ّشخصٌّة  ،وتنمو ال ّشخصٌّة وتبرز سماتها وت ّتضح دالالتها من خالل المواقؾ
المتتابعة فً الصّراع الذي تخوضه مع ال ّشخصٌّات األخرى  ،أو مع نفسها .
وال ّشخصٌّة الرّبٌسة ( البطل ) فً المسرحٌّة  ،فهً المح ّرك األوّ ل لألحداث  ،وهً التً تظ ّل أطول فترة
على المسرح  ،وٌتجسّد موضوع المسرحٌّة من خالل سلوك البطل وصراعه ومصٌره .
صراع المسرح ًّ  :وهو روح المسرحٌّة ألنه ٌُولِّد الحركة وٌنمًّ األحداث وٌمنحها ال ّتو ّتر وال ّداللة
 – 3ال ّ
وال ّتماٌز عن األحداث العادٌّة  ،وهو الذي ٌضفً على ال ّشخصٌّات وجو ًدا مسرحًٌا متم ٌّ ًزا  ،والصّراع
ٌنشؤ من خالل اصطدام ال ّشخصٌّة الواحدة بال ّشخصٌّات األخرى حول أمر ما  ،آفكرة أو مبدأ أو قضٌّة أو
طموح أو ؼٌر ذلك من وجوه ال ّنشاط اإلنسان ًّ .
 – 4الحوار المسرح ًّ  :المسرحٌّة فً جوهرها حوار  ،فٌه ٌتح ّدد انتماء المسرحٌّة إلى فنّ المسرح
وٌمنحها القٌمة األدبٌّة  ،والحوار أداة تصوٌر  ،ومن خالله ٌنمو البناء المسرح ًّ  ،ومن خالله تتطوّ ر
األحداث  ،وتبرز األبعاد ال ّنفسٌّة والفكرٌّة واالجتماعٌّة لل ّشخصٌّات  ،وبه تتعقّد المواقؾ وتتشابك  ،وال ب ّد
من توافر سمات فنٌّة نوعٌّة فً الحوار مثل  :ال ّتركٌز واإلٌجاز واإلشارة التً تفصح عن ّ
الطبابع ،
واإلٌحاء الذي ٌوما إلى ما سٌكون .

سلسة ال ُمبدع فً القضاٌا األدبٌة م4

(مركز السدٌن الثقافً)

العمري 7785778578
إعداد المعلم ٌ :زن
ّ

من ابرز الكتاب المسرحٌٌن
محمود تٌمور – احمد شوقً – توفٌق الحكٌم – ٌوسؾ ادرٌس

متى تطورت المسرحٌة فً االردن
تطورت فً التسعٌنٌات ومن ابرزهم جمال ابو حمدان – بشٌر هواري – ؼنام

فن السٌرة
عرف السٌرة
هً نوع من القصة وتكون فً الكت ابة عن حٌاة إنسان  ،أو فترة محد ّدة من حٌاته  .وٌتح ّدث فٌها المإلؾ عن
أهم أحداث حٌاته وٌتوخى فٌها الصدق فً الرواٌة والتارٌخ وهً نوعان
السٌّرة الؽٌرٌة ( ال ّترجمة الؽٌرٌة )  – 2السٌّرة الذاتٌّة ( ال ّترجمة الذاتٌّة )

وتؤتً الحاجة إلى هذا الفنّ عندما تتوافر أسباب هً :
 – 1اإلحساس بوجود قٌمة اجتماعٌّة أو إنسانٌّة أو دٌنٌّة أو علمٌّة فً حٌاة اإلنسان .
ي بؤهمٌّة إنسان ما وضرورة الكتابة عنه .
 – 2وجود اإلحساس الفرد ّ
 – 3القدرة على كشؾ ال ّنفس وتقدٌمها للقارئ كما عاشت حٌاتها تقدٌمًا صادقًا ٌكشؾ عن دقابق األمور
ودقابق ال ّتجربة اإلنسانٌّة وخفاٌاها .
اذكر أنواع السٌرة
السٌرة الذاتٌة  :هـً أن ٌكتـب الكاتـب سـٌرة حٌاتـه الخاصـة  ،منـذ الطفولـةحتـى تـارٌخ كتابـة الـسٌرة ،
وأحٌانـا ٌقـؾ عنـد مرحلـة معٌنـة ماضـٌة ؛ بهــدؾ نقــل تجربتــه إلــى اآلخــرٌن  ،ودعــوتهم إلى المشاركة
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العمري 7785778578
إعداد المعلم ٌ :زن
ّ

فٌها .تعتبـــر الـــسٌرة الذاتٌـــة متـــنفس للكاتـــب ٌ ،قـــص فٌهـــا مجرٌات حٌاة جدٌرة بؤن تستعاد وتقرأ
ألنهـا توضـح مواقـؾ الفـرد مـن المجتمـع  ،وتكـشؾ فلـسفته وآرابــــه  ،وتفـــسر مواقفـــه  ،وتمنحــــه
الفرصة إلبـــراز مقـــدرة فنٌـة قصصٌة
أول ســٌرة فــً األدب العربــً الحــدٌث ســٌرة أحمــد فــارس الــشدٌاق  ،والتـً دونهـا فـً كتابـه "
الــساق علــى الــساق فٌما هو الفارٌاق "  ،فً منتصؾ القرن التاسع عشر  .حازت سٌرة الشدٌاق على شهرة
واسعة فً األدب العربً لما تتسم به من سالمـة اللؽة  ،وقـوة التعبٌر

ٌعتبـر كتـاب ( األٌـام ) لطـه حـسٌن سـٌرة ذاتٌـة رفٌعـة  ،علل ذلك
ألنه توافرت فً الكتاب العوامل التالٌة . ١ :األسلوب القصصً  .٢ .الصراحة .٣ .الجرأة فً كشؾ الواقع
 .٤ .شعرٌة اللؽة.

ٌــشكل كتــاب األٌــام صــورة واعٌــة للــصراع بــٌن اإلنــسان و البٌئة  ،وضح ذلك  .ذلــك الــصراع الــذي
انتــصرت فٌــه إرادة الكاتــب علــى كــل ضــــروب المعوقــــات والمثبطــــات واألمــــراض االجتماعٌــــة
 ،كمـــا ٌعتبـــر صـــورة للتحـــدي والتمـــرد فـــً أســـمى درجاتـــه ٌ ،خوضــه إنــسان كفٌــؾ ضــد
أســباب القهــر  ،وٌعــرض كــل ذلـك بتوظٌـؾ ضـمٌر الؽابـب فـً حدٌثـه عـن نفـسه  ،وهـذا أسبػ على
سٌرته شٌبا من الصدق والموضوعٌة

مثل على السٌرة الذاتٌة فً األدب العربً
. ١ســــارة للعقــــاد  .٢ .إبــــراهٌم الكاتــــب للمــــازنً . ٣ .حٌـــاتً ألحمـــد أمـــٌن  .٤ .ســـبعون
لٌمٌخابٌـــل نعٌمـــة . ٤ .الببـر األولـى لجبـرا إبـراهٌم جبـرا  .٥ .ؼربـة الراعـً إلحـسان عبـاس . ٦ .
الــشرٌط األســود لعٌـسى النـاعوري . ٧ .إٌقاع المدى لمحمود السمر
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العمري 7785778578
إعداد المعلم ٌ :زن
ّ

السٌرة الغٌرٌة  :هً السٌرة التً تعنى بدراسـة سـٌرة حٌـاة المتـرجم لـه وبٌبتـه من خالل إرثـه األكـادٌمً
واألخبـار المروٌـة عنـه  ،وتحلٌـل الظـروؾ التـً أحاطـت بـه مولـدا ونـشؤة وتعلٌمـا  ،وكـشؾ أثرها فً
شخصٌته وخبرته وآرابه
ماذا ٌتناول كاتب ( السٌرة الغٌرٌة ) فً سٌرته ؟
ٌتنـــــاول كاتـــــب الـــــسٌرة فـــــً ســـــٌرته الشخـــــصٌات الحافلـــــة بالجوانب المثٌـرة والالفتـة  ،التـً
ٌهـتم بهـا القـارئ بتعرفهـا  ،وٌختــار الشخــصٌات ذات األدوار الــسٌاسٌة أو الثقافٌــة أو الفكرٌــة والتــً
أدت دورا فــً األحــداث  ،وتركــت بــصمات واضـــحة علـــى ســـٌرة الحٌـــاة  ،وٌعتبـــر الكاتـــب هنـــا
بمثابـــة مإرخ ٌلتزم الدقة والموضـوعٌة ،وٌرتـب األحـداث  ،وٌعتبـر فنان فً اختٌاره للقطات وتقدٌمها إلى
القارئ

اذكر أمثلة على السٌرة الغٌرٌة فً األدب الحدٌث ( التراجم)
. ١الرافعـً لمحمـد سـعٌد العرٌـان  .٢ ،منـصور األنـدلس والمعتمد بن عبـاد لعلـً أدهـم  .٣ ،سـٌد قـرٌش
لمعـروؾ األرنــاإوط  . ٤جبــران لمٌخابٌــل نعٌمــة ومنهــا أٌــضا تــراجم العقاد وعبقرٌاته
ما ٌإخذ علـى هـذه التـراجم لوجـدنا أنهـا غٌـر مطـردة فـً أسلوبها  ،وضح ذلك
ٌعنــً أن لكــل مإلــؾ بــصمته الخاصــة التــً تظهــر علــى ســٌرة المتــرجم  ،مــثال مــا ٌإخــذ علــى
العقــاد بعبقرٌاتــه أنــه كان ٌركز علـى الفردٌـة فلسفة العقـاد التً تقوم على اإلٌمـان بـالفرد أكثـر مـن
إٌمانـــه بالجماعـــة  ،لـــذا نـــراه فـــً تراجمـــه ٌلـــح علـــى أن المجتمــع ٌــدٌن للعبقــري ( الفــرد )
أكثــر ممــا ٌــدٌن العبقــري للمجتمع

كتاب العرٌان فقد افتقر إلى عنصر النمـو والتطـور فـً البنـــاء  ،فلـــم ٌرســـم للرافعـــً صـــورة متدرجـــة
مكتملـــة  ،بـــل جمع الفصول جمعا متتالٌا

مٌخائٌــــل نعٌمــــة فقــــد وازن فــــً ســــٌرة جبــــران بــــٌن المعلومات واألخبار واألسـلوب  ،وقـد أثـار
كتابـه ردود فعـل كثٌـرة  ،وتباٌنـت اآلراء فٌـه  ،فمـن األدبـاء مـن هـاجم نعٌمـة واتهمه بمحاولة تشوٌه سٌرة
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العمري 7785778578
إعداد المعلم ٌ :زن
ّ

جبران للصعود على حـسابه  ،ومـــنهم مـــن لـــم ٌـــصدق أن تلـــك الـــصفات الـــسلبٌة التـــً ذكـرت عـن
جبـران ٌ ،مكـن أن تكـون حقٌقٌـة ؛ ألن صــورة جبـران فـً نفوسـهم مثالٌـة  ،ومـنهم مـن عـده كتابـا واقعٌـا
صـرٌحا ألن نعٌمة تناول فٌه شخصٌة جبران فً أحوالهـا كلهـا  ،بؤسـلوب أدبـً جمٌـل  ،هـذه الموضـوعٌة
التـً تعـد من الركابز األساسٌة التً تسند إلٌها السٌرة الفنٌة.

نموذج من السٌرة الذاتٌة نص من كتاب ( ؼربة الراعـً ) إلحسان عباس عد إلـى الكتاب صفحة _ ١٧٦ .
١٧٥
ما هً خصائص الكاتب ( احسان عباس فً النص السابق ) وهو بعنوان فً عمان
 ١الكاتـــب كـــان واقعٌـــا فـــً تـــسجٌل ســـٌرة حٌاتـــه  ،وفـــً حدٌثه عن الناس الذي تعامل معهم
- 2تظهــر نزعتـــه العقالنٌـــة التــً كـــان لهـــا أثــر كبٌـــر فـــً منهجه وطرٌقة تفكٌره
 . ٣براعتــه فــً الــصٌؽة المختــارة لــسرد الوقــابع الحٌاتٌــة ومحطـات إنتـاج الفكـر والمعرفـة  ،والقٌمـة
التـً تحظـى بهـا هذه الوقابع
اذكر شروط السٌرة الذاتٌة والغٌرٌة
 . ١التركٌـز علـى الـشخص المتـرجم لـه دون التفـصٌل عمـن لهم صلة به من أشخاص
. ٢ .االبتعــــاد عــــن المبالؽــــات والتعــــسؾ فــــً التعامــــل مــــع المعلومات ؛ ألن ذلك ٌفسد السٌرة
. - 3الموضـوعٌة واالبتعـاد عـن تـدخل العاطفـة  ،التـً ٌمكـن أن تحرؾ السٌرة عن وضعها الطبٌعً
 . ٤ .اســــتخدام الخٌــــال علــــى نحــــو معقــــول وطفٌــــؾ ؛ ألن طؽٌان الخٌال ٌخرج السٌرة عن نطاقها
 - 5مراعـــــاة النمـــــو والتطـــــور فـــــً ســـــلوك الشخـــــصٌة بمـــــا
ٌتناسب والتقدم فً السن وؼنى الخبر ات
 - 6اســـتخدام األســـلوب المعبـــر المـــشوق القـــادر علـــى شـــد القارئ.
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العمري 7785778578
إعداد المعلم ٌ :زن
ّ

اذكر شروط كاتب السٌرة الذاتٌة والغٌرٌة
 - 1ال ٌسجل تفاصٌل الحٌاة كاملة  ،بل ٌختـار مـا ٌـستحق التسجٌل  ،لذا ال بد أن ٌكون لدٌه إدراك ذوقً
دقٌق
 ٢أدٌـب فنــان  ،مثــل الــشاعر والقـاص فــً طرٌقــة العــرض  ،ولكنــــه ال ٌخلــــق الشخــــصٌات مــــن
خٌالــــه  ،بــــل ٌرســــمها بـــصورة بارعـــة معتمـــدا علـــى الواقـــع ومـــا ٌتـــوافر لدٌـــه مـــن معلومات
- 3ال بد من الثقافة واإلطالع الواسع عند كاتب السٌرة.
ٌ-4جـــب أن ٌكـــون الكاتـــب محاٌـــدا وموضـــوعٌا  ،ؼاٌتـــه فً التعرٌؾ بالمترجم له  ،وكشؾ جوانب
حٌاته.

المإلؾ

العمل األدبً
لٌلى – قمبز
كلٌوباترة
شوقً
(مركز –السدٌن احمد
الثقافً)
مجنونم4
قضاٌا-األدبٌة
مصرعفً ال
سلسة ال ُمبدع
وعنترة

العمري 7785778578
إعداد المعلم ٌ :زن
ّ

الدٌوان فً األدب والنقد

العقاد والمازنً

المواكب – البدابع والطرابؾ

جبران خلٌل جبران

مجموعة الرابطة القلمٌة

إٌلٌا ابو ماضً

الجداول والخمابل – األرواح الحابرة

نسٌب عرٌضة

همس الجفون

مخابٌل نعٌمة

ملحمة عبقر – نداء المجاذٌؾ – عٌناك
مهجران – زهرة عبٌر

شفٌق معلوؾ

دٌوان القروي

الشاعر القروي

دٌوان فرحات

الٌاس فرحات

مالبكة وشٌاطٌن –المساء األخٌر – أساطٌر

بدر شاكر السٌاب

تلخٌص اإلبرٌز فً تلخٌص بارٌز

رفاعة الطهطاوي

مجدولٌن والشاعر

المنفلوطً

صحٌفة وادي النٌل

عبد هللا ابو السعود

صحٌفة نزهة األفكار

إبراهٌم المولٌحً

صحٌفة الرسالة

احمد حسن الزٌات

الهٌام فً بالد الشام – بنت العصر

سلٌم البستانً

ما تراه العٌون

محمود تٌمور

سخرٌة الناي – ٌحكى ان

محمود الشٌن

مجموعة اؼانً اللٌل

محمد صبحً ابو ؼنٌمة

اول الشوط

محمود سٌؾ الدٌن االٌرانً

من وحً الواقع

امٌن فارس ملحس

شعاع النور

محمد ادٌب العامري

سلسة ال ُمبدع فً القضاٌا األدبٌة م4

(مركز السدٌن الثقافً)

العمري 7785778578
إعداد المعلم ٌ :زن
ّ

اشٌاء صؽٌرة

سمٌرة عزام

طرٌق الشوك – لٌلة القطار

عٌسى الناعوري

بامٌال

رٌتشارد سون

ابراهٌم الكاتب

المازنً

سارة

العقاد

عودة الروح – ٌومٌات نابب فً االرٌاؾ

طه حسٌن

اودٌب  -االٌام – عصفور من الشرق

طه حسٌن

الفتاة االرمنٌة فً قصر ٌلدز

عقٌل ابو الشعر

ابناء الؽساسنة وابراهٌم باشا

روكس بن زاٌد العزٌزي

اٌن حماة الفضٌلة

تٌسٌر ظبٌان

ذكرٌات

شكري شعشاعة

فتاة من فلسطٌن – فتى دٌر ٌاسٌن

عبد الحلٌم عباس

مؽامرات تاببة – زهرة الزٌفون – حب من
الحٌفاء

حسنً فرٌز

مارس ٌحرق معداته – بٌت وراء الحدود

عٌسى الناعوري

انت منذ الٌوم

تٌسٌر سبول

الكابوس

امٌن شنار

اوراق عاقر

سالم النحاس

الضحك

ؼالب هلسا

الساق على الساق

احمد فارس الشدٌاق

حٌاتً

احمد امٌن

سبعون

مخابٌل نعٌمة

ؼربة الراعً

احسان عباس

سلسة ال ُمبدع فً القضاٌا األدبٌة م4

(مركز السدٌن الثقافً)

الشرٌط األسود

العمري 7785778578
إعداد المعلم ٌ :زن
ّ

عٌسى الناعوري

اٌقاع المدى

محمود السمرة

الببر االولى

جبرا ابراهٌم جبرا

ابراهٌم الكاتب

المازنً

الرافعً

محمد سعٌد العرٌان

سٌد قرٌش

محمود االرناإوط

جبران

مخابٌل نعٌمة

تراجم العقاد وعبقرٌاته

عباس العقاد

مسرحٌة البخٌل

مولٌٌر

الحسود السلٌط

مارون النقاش

ابو الحسن المؽفل وهارون الرشٌد

مارون النقاش

حرصا على الوهج

النا مامكػ

مجرى ٌوم الخمٌس

جمال ناجً

ضوء الفجر

عبد الرحمن شكري

ٌقظة الصباح  -اشجان اللٌل –امنا االرض

العقاد

حلم البعث

عبد الرحمن شكري

العقاب الهرم – وهج الظهٌرة – اشباح
االصٌل – ما بعد البعد

العقاد

االطالل – العودة – خواطر ؼروب

ابراهٌم ناجً

سلسة ال ُمبدع فً القضاٌا األدبٌة م4

(مركز السدٌن الثقافً)

العمري 7785778578
إعداد المعلم ٌ :زن
ّ

معٍخالصٍأمىُاتٍٍلكمٍبالىجاحٍ
والتىفُق ٍ
ٌٍ
ال ُمعلّمٍٍَ:صنٍال ُعمس ٍّ
ٍ 7008070870
مدزستٍاألمُسٍدمصةٍالثاوىَّتٍ
الشاملتٍللبىُه
ٍ

