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بسم اهلل الرمحن الرحيم

تمهيد
سٔ -عرؾ األدب الحدٌث:
هو األدب الذي ٌشتمل على النتاج األدبً للفترة منذ بداٌة القرن التاسع عشر حتى ٌومنا هذا
 سٕ -علل  -ربط المإرخون النهضة العربٌة بالصحوة المصرٌة التً تلت الحملة الفرنسٌة
ألن الفرنسٌٌن أدخلوا إلى مصر ما ٌعد من مقومات النهضة
 سٖ -ما هً مقومات النهضة التً أدخلها الفرنسٌٌن إلى مصر؟(العوامل التيً سياهمت يً
ٌقظة مصر
-ٙ
٘ -المصةةانع
ٔ -المطبعةة ٕ -الصةةحافة ٖ -المراصةةد الفلكٌةة ٗ -مراكةز األبحةةا
المدارس  -التدخل فً الشإون المالٌة واإلدراٌة  -6المكتبات العامة  -0المجمع العلمً
 سٗ -علل تعد مصر رائدة النهضة العربٌة
ٕ -إصةالحات محمةد علةً باشةا
بسبب ٔ -مقومات النهضة التً أدخلها الفرنسةٌٌن إلةى مصةر
وسعٌه لقٌام نهضة شاملة
 س٘-ما هو الدور الذي قام به محمد عليً باشيا يً النهضية؟(ما هيً اإلص.حات؟تتشيهدت
مصر ً عهده نهضة شاملة علل)
ٔ -ركز جهوده على التعلٌم فؤنشؤ عدد من المدارس مثل مدرسة الهندسة ومدرسة الطب
ٕ -اهتم بالجٌش والصناعة والزراعة ٖ -استعان بالخبراء والمعلمٌن األوروبٌٌن
ٗ -أرسل البعثات العلمٌة إلى أوروبا
٘ -أوفد عددا من الطلبة لدراسة الفنون العسكرٌة
* **لم أرسل محمدعلً البعثات العلمٌة إلى أوروبا؟ علل - -
بهدف إعداد الخبراء والصناع المدربٌن
 س -ٙمن أبرز دعاة اإلص.ح ً مصر والشام وإلى ماذا دعوا؟
أبرز الدعاة فً مصر رفاعة الطهطاوي (مإسس مدرسة األلسن)  --وفً الشةام بطةرس البسةتانً
وقد دعا إلى االنفتاح على الحضارة الغربٌةة واالسةتفادة مةن تفةو الغةرب فشةكلوا لةذلج الجمعٌةات
الثقافٌة والعلمٌة مثل :مدرسة األلسن
 س -0اذكر أبرز الكتاب والشعراء من حركة البعث واإلحٌاء ً مصر والشام
 مصر :رفاعة الطهطاوي  -محمد صفوت الساعاتً  -محمود سامً البارودي  -عبد هللا الندٌم الشام  - :ناصٌف الٌازجً  -إبراهٌم الٌازجً  -أحمد فةارس الشةدٌا  -بطةرس البسةتانً -محمد كرد علً  -عبد الرحمن الكواكبً  -أدٌب إسحا
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***** اذكر أبرز اتجاهات الشعر العربً الحدٌ ؟

ٔ -االتجاه المحافظ ٕ -االتجاه الرومانسً ٖ -اتجاه شعر التفعٌلة

أوال :االتجاه المحافظ:7
** اذكر السمات العامة للشعر ً الفترة من أواخر العصر العباسً إلى أواخر العصر العثمانً
 -0ؼلبت الصنعة على الشعر العربً  -6تنا س الشعراء على استخدام البدٌع ومحسناته
 -3أصبحت الوسٌلة ؼاٌة (وضح) قد توقفت مهارة الشاعر على استطاعته اللفظٌة
*** من الذي خفؾ عن الشعر الصنعة والتقلٌد ؟
هو رائد الشعر المحافظ محمود سامً البارودي
**** علل ٌ -عد البارودي رائد الشعر المحا ظ
ألنةةه أخةةذ ٌتؤسةةى خطةةوات الشةةعراء الكبةةار مثةةل المتنبةةً والبحتةةري وأبةةً تمةةام متجهةةا بالشةةعر إلةةى
األسلوب البعٌد عن التهافت والتستر بالمحسنات البدٌعٌة
*** كٌف خفؾ البارودي الصنعة والتقلٌد ؟ (كٌؾ أعياد البيارودي إليى الشيعر روحيه؟ كٌيؾ تكونيت
شخصٌة البارودي الشعرٌة؟)
ٔ -درس الترا الشعري وأكب على دواوٌن الشعر القدٌم ٕ -نهل من شعر عصر االزدهار وحفظ منهٖ -
تؤسى خطوات الشعراء الكبار ٗ -اتجه بالشعر إلى األسلوب البعٌد عن التهافت والتستر بالمحسنات
*** مثل على شعراء االتجاه المحا ظ من الجٌلٌن األول والثانً
الجٌل األول  -:محمود سامً البارودي  -إسماعٌل صبري  -أحمد شوقً  -عائشة التٌمورٌة
الجٌةةل الثةةانً  - :عمةةر أبةةو رٌشةةة  -محمةةد مهةةدي الجةةواهري  -عبةةد المةةنعم الرفةةاعً  -صةةال
الخرفً  -عبد هللا البردونً
*** ما المقصود بالمحا ظة\ الشعر المحا ظ ؟ وضحتتتت
اتخاذ النمط العربً القدٌم مثال أعلى فً األسلوب الشعري
*** كٌؾ عبر الشعراء ً أشعارهم ً هذه المرحلة ؟
عبروا عن أنفسهم وحٌاتهم وتجاربهم وعن أوطانهم ومشكالتهم وسجلوا بعض األحدا الكبرى
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*** ما الذي أخذ على شعر البارودي ؟
أخذ على شعره بعض السمات القدٌمة فً اللغة
*** كٌؾ تجاوز شوقً وحا ظ إبراهٌم وإسماعٌل صبري المآخذ على البارودي ؟
عبروا عن أنفسهم وعن أحدا عصرهم بلغة وأسالٌب أقرب إلى أذوا الناس وأكثر عصةرٌة مةع
المحافظة على صلتهم بالترا القدٌم
*** كٌف الءموا بٌن األصالة والمعاصرة
جمعوا بٌن األسلوب القدٌم والصٌاغة الفخمة والثقافة الحدٌثة وروح العصر
*** كٌؾ كان اتصال أصحاب هذا االتجاه مع اللؽة والتراث؟
كةةانوا ٌتفةةاوتون فٌمةةا بٌةةنهم فةةً مسةةتوى التعبٌةةر واللغةةة وقةةد كةةانوا جمٌعةةا ٌحةةاولون الحفةةاظ علةةى
الجانب اللغوي واألسلوبً وٌحرصون على إبقاء الصلة وثٌقة مع شعراء الترا
***  -اذكر مظهرا لتؤثر مدرسة اإلحٌاء بالشعراء القدامى
شعر المعارضات والذي ٌعد أحمد شوقً أشهر شعرائها
***عرؾ المعارضات الشعرٌة
هً قصائد متشابهة فً الوزن والقافٌة والموضوع العةام وتنشةؤ حةٌن ٌعجةب شةاعر الحة بشةاعر
ساب
*** اذكر أبرز الشعراء الذٌن عارضهم أحمد شوقً؟
 المتنبً  -البوصٌري -البحتري -أبو تمام

 -ابن زٌدون

 علل ٌ --عد شعر المعارضات صورة من صور إحٌاء التراث
ألن معارضة قصٌدة سابقة أو أكثر ٌعد إحٌاء لتلج القصٌدة األولى وصاحبها
 عرؾ بقصٌدة "عمرٌة حا ظ إبراهٌم"
هً قصٌدة تقع فً (ٓ )ٔ1بٌتا ٌعرض فٌها الشاعر مناقب الفارو عمر ومآثره
 علل(لم)  -حظً التارٌخ بعناٌة أدباء هذه الفترة
بهدف وصل العرب بماضٌهم وإحٌاء أمجادهم إٌقاظ الهمم وبع الثقة فً مواجهة المستعمرٌن
 مثيييل عليييى تجدٌيييد مدرسييية اإلحٌييياء للشيييعر  - -اذكييير مظهيييرا مييين مظييياهر التجدٌيييد ليييد
مدرسةاإلحٌاء
تطوٌع الشعر للمسرح كما هو الحةال عنةد أحمةد شةوقً فةً مسةرحٌاته مصةرع كلٌةوبترا ومجنةون
لٌلى وعنترة وقمبٌز
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*** ما هً السمات الفنٌة ل.تجاه المحا ظ ؟
ٔ -امتاز بجودة السبج وصحة العبارة وحسن االختٌار
ٕ -حةةافظو علةةى ا لمعةةانً العامةةة وجمةةال الصةةٌاغة والرونة الموسةةٌقً مةةع التصةةرف فةةً المعةةانً
الجزئٌة التً تملٌها طبٌعة الحٌاة وخٌر ما ٌمثل ذلج شعر المعارضات
ٖ -التؤثر بالمعجم اللفظً للشعر القدٌم
ٗ -المحافظة على وحدة الوزن والقافٌة فً القصٌدة الواحدة ولم ٌخرجوا عن هذا التقلٌد إال نادرا
***علل امتاز شعر االتجاه المحا ظ بجودة السبك وصحة العبارة وحسن االختٌار
بسبب مٌلهم إلى الشعر القدٌم واحتذاء معاٌٌره وصوره
 ما هً القٌم التً تشكل القصٌدة عند أصحاب االتجاه المحا ظ ؟
ٔ -المحافظة على المعانً العامة ٕ -جمل الصٌاغة ٗ -الرون الموسٌقً
 علل ٌ -قل التؤثر بالمعجم اللفظً القدٌم عند شوقً وحا ظ إبراهٌم
بسبب االنغماس بالمجتمع والتعبٌر عن إحساس القوم

ثانٌا :االتجاه الرومانسً

ٔ

**** اذكر ث.ثة جماعات تمثل االتجاه الرومانسً ً األـدب العربً
ٌمثل هذا االتجاه ثالثة جماعات هً:

ٔ -جماعة الدٌوان

ٕ -جماعة أبولو

ٖ -جماعة الشعر المهجري

أوال  :جماعة الدٌوان
 عدد أركان جماعة الدٌوان  - - -اذكر أبرز أع.م مدرسة الدٌوان
ٔ -عبد الرحمن شكري ٕ -إبراهٌم المازنً ٖ -عباس محمود العقاد
***  -لماذا سمٌت جماعة الدٌوان بهذا االسم؟
نسبة إلى كتاب الدٌوان الذي أصدره أعضاء الجماعة
 عرؾ بكتاب الدٌوان :
هو كتاب"الدٌوان فً األدب والنقد" من وضع المازنً والعقاد وٌمثل سلسلة أجةزاء نقدٌةة وصةدر
منه جزءان فقط
 علل كت عر جماعة الدٌوان
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ألن الخالف دب بٌن أعضائها فذهب المازنً والعقاد فً جهة وذهب شكري فً أخرى وكان سةبب
تجرح به شكري أٌما تجرٌ
الخالف ما كتبه المازنً فً الدٌوان ّ
 من رائد جماعة الدٌوان ً الشعر والنقد ؟
رائد النقد  :المازنً والعقاد
 رائد الشعر :عبد الرحمن شكري قارن بٌن شعر أعضاء جماعة الدٌوان
 شكري :أصدر دٌوان ضوء الفجر متضمنا قصائد تمٌزت بنزعتها الرومانسٌة الواضحة المازنً :تمٌز شعره بالنزعة العاطفٌة الزاخرة بالشكوى واأللم والمفعمة بالتمرد والتشاإم العقاد  :نحى فً شعره منحى فكري وبدت النزعة العقلٌة واضحة ما هً السمات الفنٌة لجماعة الدٌوان ؟ٔ -الدعوة الجادة إلى التجدٌد الشعري على مستوى الشكل والمضمون والثورة على التقلٌد والجمود
ٕ  -االهتمام بالوحدة العضوٌة للقصٌدة ٖ -التؤثر باألدب الغربً السٌما األدب اإلنجلٌزي
ٗ -التؤثر بمدرسة التحلٌل النفسً فً األدب ٘ -التعبٌر عن الذات اإلنسانٌة وحقائ الكون واإلنسان
 -ٙالمٌل إلى معالجة األمور الفلسفٌة العقلٌة
 - ما هً موضوعات القصٌدة عند جماعة الدٌوان ؟
ٔ -االهتمام بالعالم النفسً للشاعر ٕ -االهتمام ببعض الموضوعات الحسٌة
 علل أكثر شعراء الدٌوان من الحدٌث عن حقائق الكون وأسرار الوجود
ألنهم ٔ -اهتموا بالعالم النفسً للشاعر وما ٌتصل بهذا العالم من تؤمالت فكرٌة وتصورات فلسفٌة
ٌٕ -عد هذا منهم ردة فعل على استغرا المحافظٌن فً الموضوعات التقلٌدٌة
 كٌؾ كانت ردة عل الدٌوان على استؽراق المحا ظٌن ً الموضوعات التقلٌدٌة ؟
أكثروا من الحدٌ عن حقائ الكون وأسرار الوجةود فةاهتموا بالعةالم النفسةً للشةاعر ومةا ٌتصةل
بهذا العالم من تؤمالت فكرٌة ونظرات فلسفٌة
 - علل اهتمت جماعة الدٌوان بالموضوعات الحسٌة
ألنهم ٌؤخذون من الموضوع الحسً منطلقا ٌعبروا من خاللةه عةن أثةر هةذا الموضةوع وصةداه فةً
لٌع ُبروا منه إلى النفس مستخلصٌن من ذلج تؤمال فلسفٌا أو حكمة
نفوسهم ْ
 - كٌؾ عبر أصحاب الدٌوان عن الموضوعات الحسٌة؟
تحد ثوا من خالل فهمهم للحٌاة عةن الموضةوع الحسةً ولةم ٌهتمةوا بالوصةف الخةارجً بةل اهتمةوا
بصدى ذلج فً النفس اإلنسانٌة فتعمقوا فً الصور الحسٌة لٌستخلصوا منها حكمة خالدة أو تؤمال
فلسفٌا
 علل  -اهتمت جماعة الدٌوان بصد الوصؾ الخارجً ولٌس بالوصؾ الخارجً
ألنهم ٌتعمقون الصورة الحسٌة فٌستخلصون منها حكمة خالدة أو تؤمال فلسفٌا
 - مثل على موضوعات القصٌدة عند جماعة الدٌوان
 العالم النفسً مثل قصٌدة العقاد :أمنا األرض" وقصٌدة شكري "حلم البعث" -الموضوعات الحسٌة مثل قصٌدة العقاد " العقاب الهرم"
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 - كٌؾ تناول العقاد الموضوع الحسً ً قصٌدته "العقاب الهرم"؟
لم ٌتوقف عند صةورة العقةاب الحسةٌة بةل تعةداها إلةى مةا أثارتةه الصةورة فةً نفسةه مةن أحاسةٌس
العجةةز بعةةد القةةوة والضةةعف بةةه الشةةدة إذ انتقةةل مةةن الصةةورة الجزئٌةةة إلةةى صةةورة كلٌةةة أعمةة
وأشمل(وض ) = الكالم الساب
 - ما مضمون القصائد "أمنا األرض" للعقاد وقصٌدة "حلم البعث" لشكري"؟
 أمنا األرض ٌ :تحدث ٌها عن الحٌاة واستمرارها بٌن األمس والٌوم واشتمال األرض عليى ر ياتالماضٌن من بنً البشر
 حلم البعة ٌ :صيور نفسيه مٌتيا ٌبعيث مين جدٌيد ٌير يزع لنياس وخيو هم وٌسيتؽل ذليك لتصيوٌرإحساسه بثقل الحٌاة

ثانٌا  :جماعة أبولو:
 سٔ -ما هً الظروؾ التً نسؤت ٌها جماعة أبولو؟
نشؤة بعد احتدام الصراع بةٌن المحةافظٌن وجماعةة الةدٌوان فظهةرت مجموعةة مةن األدبةاء الشةباب
العاطفٌن فاستصفت من الصراع الدائر أجمل ما فٌه وأسقطت المثالب التً ذكرها كال الجانبٌن فةً
اآلخر
 سٕ -ما هً المثالب التً تخلصت منها جماعة أبولو ؟
ٔ -استهالج الشعر فً حومة السٌاسة وتحوله إلى بٌانات حزبٌة أو قوالب لفظٌة تخلو من الصد
والعاطفة (المحافظٌن)
ٕ -إٌغال بعض الشعراء فةً الجانةب الةذهنً القةائم علةى األفكةار المجةردة والقضةاٌا الفلسةفٌة التةً
تنقصها العاطفة واالنفعاالت الحارة (جماعة الدٌوان)
 سٖ -علل أعجب جماعة أبولو بالشعر المهجري
وجدوا فٌه متنفسا وشٌئا مما ٌصبون إلٌه من جدة وابتكار وخروج على المؤلوف
 سٗ -ما أثر ما ٌلً ً تكوٌن شخصيٌة جماعية اليدٌوان ؟ ( بمين تيؤثرت جماعية اليدٌوان ت
وكٌؾ؟)
تؤثروا بـ:
ـ جماعة المهجر  :وجدوا ً شعرهم متنفسا وشٌئا مما ٌصبون إلٌه مين جيدة وابتكيار وخيروع عليى
المؤلوؾ
ـ الشعر الرمزي والرومانسً األوروبً :اطلعوا على نماذع من أشعارهم وتؤثروا بها
 س٘ -تتبع نشؤة جماعة أبولو
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 -0احتدم الصراع بٌن جماعة الدٌوان والمحافظٌن فانكشف الصراع عن حسنات ومثالب استصفت
منها أبولو آراءها
ٕ -أعلةةن أحمةةد زكةةً أبةةو شةةادي سةنة ٕٖ ٔ1عةةن هٌئةةة أدبٌةةة سةةماها جماعةةة أبولةةو ٖ -جعةةل
مركزها القاهرة
ٗ -ضمت طائفة من األدبةاء المعةروفٌن والشةباب ٘ -تةولى أحمةد زكةً أبةو شةادي أمانةة السةر
بصفة دائمة
 -ٙاختٌر أحمد شوقً رئٌسا لها لمكانته األدبٌة والشعرٌة لكنه ما لب أن توفً بعد أٌام معدودة
 -0خلف شوقً خلٌل مطران رئٌسا للجماعة
 س -ٙإالم تنتسب جماعة أبولو؟ من أٌن جاءت تسمٌة أبولو؟
النسبة إلى إله الشمس والشعر والفن عند اإلغرٌ
 س -0اذكر أبرز أع.م جماعة أبولو
ٔ -أحمد شوقً  -خلٌل مطران ٖ -أبو شادي إبراهٌم ناجً ٘ -محمد عبد المعطً الهمشري
 -ٙعلً محمود طه  -0كامل كٌالنً  -6أحمد الشاٌب  -1حسن كامل الصٌرفً ٓٔ -أبةو
القاسم الشابً
 س -6ما هً السمات الفنٌة للقصٌدة عند جماعة أبولو ؟
ٖ -التعبٌةةةر بالصةةةورة واللفةةةظ المةةةوحً
ٕ -الوحةةةدة العضةةةوٌة
ٔ -التجربةةةة الشةةةعرٌة
ٗ -التنوٌع الموسٌقً
 س -1وضح المقصود بالتجربة الشعرٌة عند جماعة أبولو
أن ٌنبع التعبٌر الشعري من أعما الشاعر حٌن ٌتؤثر بعامل معٌن أو أكثر وٌسةتجٌب لةه اسةتجابة
انفعالٌة قد ٌكتنفها التفكٌر وقد ال ٌكتنفها لكن ال تتخلى العاطفة عنها أبدا
 علل سٓٔ -حاربت جماعة أبولو شعر المناسبات
ألن القصٌد ة عندهم لم تعد استجابة لمناسةبة طارئةة أو حالةة نفسةٌة عارضةة بةل صةارت تنبةع مةن
أعما الشاعر
 سٔٔ -كٌؾ ٌكون تمثٌل التجربة الشعرٌة عند جماعة أبولو ؟
 -0أن تنبع من أعما الشاعر ٕ -االستجابة االنفعالٌة ٖ -أن ال ٌتخلى عن العاطفة
ٗ -تمثٌل الشعر لخلجات النفس وتؤمالت الفكر وهزات العواطف
سٕٔ -أعط اسما آخر للوحدة العضوٌة

الوحدة الفنٌة

 سٖٔ -ما المقصود بالوحدة العضوٌة عند جماعة أبولو :
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أن تكون القصٌدة كال متكامال وبنٌة عضوٌة حٌة تتفاعل عناصرها جمٌعا كما تتفاعل كل األعضاء
المختلفة فً الجسم الحً
 سٗٔ -مثل على الوحدة العضوٌة ً قصائد جماعة أبولو
قصٌدة األطالل إلبراهٌم ناجً
 س٘ٔ -وضح المقصود بالتعبٌر بالصورة الشعرٌة بحسب(عند) إبراهٌم ناجً
هً أن نقرأ لشاعر قطعة من شعره ٌكون الشًء موسوما أمامج ومجسم تجاه بصرج
 س -ٔٙمن أٌن استمدت جماعة أبولو التعبٌر بالصورة؟
من المدرسة الرومانسٌة اإلنجلٌزٌة
 س -ٔ0مثل على التعبٌر بالصورة ً شعر جماعة أبولو
قصٌدة العودة للشاعر إبراهٌم ناجً
 س -ٔ6كٌؾ ظهر التنوٌع الموسٌقً ً قصائد شعراء أبولو؟
ٕ -كثرة التنوٌع فً القافٌة
ٔ -تغٌٌر مقاطع القصٌدة الواحدة
ٗ -اختٌار األوزان الخفٌفة والمجزوءة
ٖ -التنوٌع فً الوزن الشعري
 س -ٔ1ما هً موضوعات القصٌدة عند شعراء أبولو؟
ٕ -االهتمةةام بالحةةب والحةةدٌ عنةةد المةةرأة
ٔ -االنةةدماج فةةً الطبٌعةةة ومناجاتهةةا
الشكوى والحرمان

ٖ -نزعةةة

 سٕٓ -ؼالى شعراء أبولو ً حب الطبٌعة ( وضح  ،ما أهمٌة الطبٌعة  ،كٌؾ نظروا إليى
الطبٌعة ؟)
ٔ -أصبحت عندهم األم الرإوم ٕ -صارت المالذ الذي ٌجدون فٌه السكٌنة
ٖ -انغمسوا فٌها ووصفوا مشاعرهم نحوها أكثر من وصف مشاهدها الجذابة
 سٕٔ -كٌؾ نظر شعراء أبولو إلى الحب ؟ ( ما أهمٌة الحب عند جماعة أبولو؟)
ٖ -وجةدوا فةً الحةب
 -0عدوه مالذا من هموم الحٌاة ٕ -عدوه عزاء من نكبةات الةدهر
متعة للروح ال للجسد
سٕٕ علةل  -عييرؾ شيعراء أبولييو النزعيية العذرٌية ييً الحيب  ،كييان الحييب عنيدهم متعيية للييروح ال
للجسد تت
ألنهم حلقةوا بؤفكةارهم وعةواطفهم فةو هةذا العةالم األرضةً وصةار الحةب عنةدهم مةالذا مةن همةوم
الحٌاة وعزاء من نكبات الدهر
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 سٖٕ -وضح لسفة الحب عند جماعة أبولو(أو الرومانسيٌٌن)  ،كٌيؾ كانيت لسيفة جماعية
أبولو العاطفٌة ؟
كان الحب عندهم ذا نزعة عذرٌة كما هً عند الشعراء العذرٌٌن فً عصر بنً أمٌة فؤخذوها تٌارا
عاط فٌةةا مملةةوءا بالحةةب والحرمةةان واأللةةم والعةةذاب واألر  ...فكةةان الحةةب عنةةدهم متعةةة للةةروح ال
للجسد
 سٌٕٗ -ر الرومانسٌون أن المرء طفل ٌعذبه األلم علل
ألنهم ٌرون أن األلم ٌسمو باإلنسان وأن أروع الشعر ما كان أنات خالصةة إذ ٌجةدون فةً الشةكوى
راحة نفسٌة عمٌقة
 سٕ٘ -علل كان شعراء أبولو ٌشكون من كل شًء
ألنهم ٌجدون فً الشكوى راحة نفسٌة عمٌقة وفً الحزن متعة وفً األلم لذة
 س -ٕٙكٌؾ ٌنظر شعراء أبولو إلى نزعة الشكو والحرمان
ٌٔ -رون أن المرء طفل ٌعذبه األلم وال شًء ٌسمو به كما ٌسمو األلم
ٌٕ -رون أن أروع الشعر ما كان أنات خالصة
ٌٖ -رون فً الحزن متعة وفً األلم لذة حتى كانوا ٌشكون من كل شًء

ثالثا :الشعر المهجري:
سٔ -من هم جماعة المهجر؟
جماعة من السورٌٌن واللبنانٌٌن تركوا وطنهم األم فً بالد الشام(علل) فرارا من بطش العثمانٌٌن
وتطلعا إلى مجد جدٌد وعٌش رغٌد فانتشروا فةً أمرٌكةا الشةمالٌة (الرابطةة القلمٌةة) وفةً أمرٌكةا
الجنوبٌة (العصبة األندلسٌة) فسموا بالمهجرٌٌن
سٕ -كٌؾ نشؤت جماعة المهجر؟
من خالل هجرة جماعة من السةورٌٌن واللبنةانٌٌن إلةى األمةرٌكٌتٌن إذ كونةوا هنةاج جالٌةات عربٌةة
ظهر لها نشاط أدبً واض فؤنشؤوا الجمعٌات والروابط األدبٌة
 سٖ -اذكر اثنتٌن من الروابط األدبٌة ً المهجر
ٕ -العصبة األندلسٌة
ٔ -الرابطة القلمٌة
 سٗ -عرؾ بالرابطة القلمٌة من حٌث النشؤة واألع.م والمإلفات
 -النشؤة  :أسست ً أمرٌكا (الوالٌات المتحدة) ومقرها نٌوٌورك
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 -إٌلٌا أبيو ماضيً

 -نسيٌب

 األعالم  :جبران خلٌل جبران (رئٌس الرابطة)  -مٌخائٌل نعٌمةعرٌضة  -رشٌد أٌوب
المإلفات - :المواكب  -البدائع والطرائؾ  -مجموعة الرابطة القلمٌة  -الجداول  -الخمائل
 األرواح الحييائرة -همييس الجفييون تتتت ضيي .عيين كتييب ييً النثيير الوجييدانً والخٌييالً والفلسييفًواالجتماعً والقصة والرواٌة
 س٘ -عرؾ بالعصبة األندلسٌة من حٌث النشؤة األعالم والمإلفات
 النشؤة  :أنشئت ً أمرٌكا الجنوبٌة ومقرها البرازٌل وأنشؤت مجلتها تحت اسم " مجلة العصبة" األعالم - :مٌشال معلوؾ(رئٌس العصبة)  -رشيٌد الخيوري (القيروي)  -قٌصير سيلٌم الخيوري(المدنً)  -شكر هللا الجر
 تو ٌق قربان  -جبران سعادة  -رٌاض معلوؾ  -شفٌق معلوؾ  -سلمى صائػ  -إلٌاسرحات
 المإلفات - :ملحمة عبقر  -نداء المجادٌؾ  -لكل زهرة عبٌر  -عٌنياك مهرجيان  -دٌيوانالقروي  -دٌوان رحات
 س -ٙكٌؾ رعت العصبة األندلسٌة أدباءها ؟
نشرت أخبار شعرائها وكتاباتهم ومإلفاته ودواوٌنهم
 س -0ما هً الموضوعات التً عالجتها العصبة األندلسٌة؟
ٔ -الثورة على الثنائٌة ٕ -التؤمل فةً الطبٌعةة ومظةاهر الكةون ٖ -النزعةة اإلنسةانٌة ٗ-النزعةة
القومٌة ٘ -الحنٌن إلى الوطن
س -6ما المقصود بالثنائٌة الشعرٌة؟
هً التً تقسم الوجود إلى شطرٌن خٌر وشر ظالم ونور إٌمان وكفر....
 س -1كٌؾ نظر الشعر المهجري إلى الثنائٌة ؟
دعا (خاصة الرابطة القلمٌة) إلى تحطٌن الثنائٌة التةً تقسةم الوجةود إلةى شةطرٌن وٌةرون أن هةذه
الثنائٌة ال أسةاس لهةا فةً الواقةع والحقٌقةة أنةه لةٌس ثمةة شةًء مةن هةذه الثنائٌةة بةل هنةاج وحةدة
شاملة
س 01علل  -ثار الشعر المهجري على الثنائٌة
ألنها تقسم الوجود إلى قسمٌن وٌرون أن ذلج ال ٌنطب على الواقع بل هناج وحدة شاملة
 سٔٔ -كٌؾ انعتق جبران خلٌل جبران من الثنائٌة ؟
من خالل الذهاب إلى الغاب
 سٕٔ -كٌؾ تمثلت الوحدة الشاملة (تحطٌم الثنائٌة) ً شعر جبران خلٌل جبران؟
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تمثلةت فٌمةةا ٌسةةمٌه الغةةاب وفةةً الةةذهاب إلٌةةه انعتةا مةةن الثنائٌةةة وانطةةال إلةةى الالمحةةدود ومعانةةة
المطل
 سٖٔ -مثل على الشعراء الذٌن تحطمت الثنائٌة ً أشعارهم؟
 جبران خلٌل جبران(المواكب)  -مٌخائٌل نعٌمة  -إٌلٌا أبو ماضً سٗٔ -كٌؾ نظر المهجرٌون إلى الطبٌعة ؟(ما أهمٌة الطبٌعة عند شعراء المهجر؟)
ٔ -عنوا بالنظرات التؤملٌة فً الطبٌعة(وض ) ٕ -عشقوا الطبٌعة وقدسوها
ٖ -عمقوا اإلحساس بها والحب لها
ٗ -كانوا ٌتصلون بها وٌناجونها ٘ -كانوا ٌستلهمونها وٌتمثلون بها
 -ٙكانوا ٌبثونها آالمهم وآمالهم
 -0كانت توحً إلٌهم بالحنٌن إلى ربوع بالدهم ولتؤمل العمٌ فً أسرارها
 س٘ٔ -ما هً م.مح النزعة اإلنسانٌة ً أشعار المهجرٌٌن؟
ٔ -شكوى ظلم الدنٌا وتقلبها ٕ -استعجال الموت علٌها ٖ -نزعة التؤمل والتصوف والزهد
ٕ-
 علل -س -ٔٙكان شعراء المهجر ٌشكون الدنٌا وٌستعجلون الموت علٌهيا  ،ؼلبيت نزعية
التصوؾ على أشعارهم

بسبب كثرة تفكٌرهم فً أنفسهم وتؤملهم أحوالهم دون أن ٌصلوا إلةى حقٌقةة تةروي ظمةؤهم فكةانوا
ٌرون فً الموت راحة ألجسادهم وانطالقا ألنفسهم
 س -ٔ0ما المقصود باإلنسانٌة عند شعراء المهجر :
هً نظرة واسعة إلى الحٌاة والوجود وعلى األخ إلى المجتمع البشري
 س -ٔ6عدد المعانً اإلنسانٌة التً تتعلق بالجنس البشري
ٔ -نشر المبادئ السامٌة والمثل العلٌإ -محاربة النظم التً تباعد بٌن اإلنسان وأخٌه اإلنسان
ٖ -العمةةل علةةى خل ة مجتمةةع ٌسةةوده العةةدل والرحمةةة والمحبةةة ٗ -العمةةل علةةى تخفٌةةف الشةةقاء
اإلنسانً٘ -تصوٌر الحٌاة بصورة محببة إلى النفوس
 س -ٔ1كٌؾ تنظر النزعة اإلنسانٌة ً الشعر المهجري إلى الوجود تتت
تنظر إلى الوجود والمجتمع والحٌاة نظرة خٌر وحب وتعمةل علةى إٌجةاد مجتمةع أفضةل ٌظةم جمٌةع
الناس وتسود الحٌاة فٌه التعاطف والسعادة وٌعم الوئام
 سٕٓ -علل ٌمثل الحنٌن إلى الوطن أبرز خصائص الشعر المهجري
ألنه سمة عامة عند شعراء المهجر فال ٌخلو شعر شاعر من الحنٌن إلى الوطن
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 سٕٔ -كٌؾ تمثلت النزعة القومٌة عند شعراء المهجر؟
تمثلت ً حب الشعراء المهجيرٌٌن ألميتهم العربٌية وتفياعلهم ميع األحيداث السٌاسيٌة السيٌما المؤسياة
الفلسطٌنٌة والتعبٌر عن آمالهم وآالمهم تجاه هذه األحداث
 سٕٕ -من هو شاعر القومٌة العربٌة؟
رشٌد خوري( الشاعر القروي)
 سٖٕ -ما هً السمات الفنٌة للشعر المهجري؟
ٕ -الشعر المهجري شعر مهموس
ٌٔ -متاز بالتجاوب مع الحٌاة والحضارة
ٖ-اشتهر فً التحرر فً الصٌاغةوالتنوٌع فً الموضوع واالنطال فً الفكروالتجدٌةد فةً األوزان
كجبران ونعٌمة وعرٌضة
ٖ -ظهور النزعة الرومانسٌةمن خالل عم الشعور بالطبٌعة
 سٕٗ -قارن بٌن شعر الرابطة القلمٌة والعصبة اإلندلسٌة
ٕ -أكثر تجدٌدا فً األلفاظ واألسالٌب
القلمٌة -ٔ :أكثر حرٌة فً اللغة واألسلوب
األندلسٌة -ٔ :المحافظة على اللغة واألسلوب ٕ -لم ٌحدّ ثوا فً الشكل
سٕ٘ -علل الشعر المهجري شعر مهموس
ألنه مناجاة للحٌاة وتصوٌر صاد وعمٌ ومإثر

اتجاه شعر التفعٌلةٔ:
 سٔ -ما المقصود بشعر التفعٌلة ؟
هو الشعر الذي كانت بداٌته الحقٌقٌةة فةً بغةداد بعةد الحةرب العالمٌةة الثانٌةة فةً الثلة األخٌةر مةن
أربعٌنٌات القرن العشرٌن وقد اتخذ التفعٌلة وحدة موسٌقٌة بدال من البحر الخلٌلً مةن غٌةر التقٌةد
بعدد محدد من التفعٌالت فً كل سطر عدا بعض المحاوالت التً اعتمدت على األبحر المركبة
 سٕ -ما المإثرات ً ظهور شعر التفعٌلة؟
المحاوالت الشةتى فةً تطةوٌر الشةعر العربةً فةً المضةمون واألسةلوب والتةً أصةابت بنٌةة الشةعر
العربً من تحوالت وتطورات كانت نتائجها ملموسة فً رإٌة القصٌدة العربٌة
 سٖ -كان شعر التفعٌلة تجلٌا لرإٌة جدٌدة وضح ذلك
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كان ظهور شعر التفعٌلة استجابة لحساسٌة العصر وتجسٌدا لتلك التؽٌرات والتحيوالت التيً عاٌشيها
ا لشيياعر العربييً الحييدٌث وتفاعييل معهييا وميين خيي.ل هييذا التعيياٌه والتفاعييل أدرك أنييه أمييام أ كييار
ومضامٌن جدٌدة ال بد أن ٌوجد لها أشكال جدٌدة
 سٗ -تتبع نشؤة شعر التفعٌلة
ٔ -عام  :ٔ1ٗ0قامت نازج والسٌاب بمحاوالت تجدٌدٌة تناولت بنٌة الهٌكل العروضً وقةد صةدر
فً نفس السنة دٌوانها "شظاٌا ورماد" ودٌوانه "أزهار ذابلة" وفٌهما عدد من القصائد الحرة
ٕ -عةام ٓ٘ :ٔ1ظهةةر دٌةةوان شةةعر جدٌةد لشةةاعر آخةةر هةةو عبةةد الوهةاب البٌةةاتً تضةةمن عةةددا مةةن
القصائد الحرة هو"مالئكة وشٌاطٌن" ثم تاله "المساء األخٌر" لشاذل طاقة ثةم دٌةوان "أسةاطٌر"
للسٌاب
ٖ -توالت بعد هذه الفترة الدواوٌن وأخذت الدعوة إلى هذا الشعر تتخذ مظهرا أقوى
ٗ -أخذ بعض الشعراء ٌهجرون أسلوب الشطرٌن هجرا قاطعا لٌستعملوا األسلوب الجدٌد
 س٘ -كٌؾ كانت مسٌرة التجدٌد ً الشعر الحر؟
ٔ -ابتةةدأت بتعةةدٌل الشةةكل العروضةةً للقصةةٌدة العربٌةةة ٕ -انعكسةةت علةةى المضةةمون والموقةةف
الشعري
ٖ -تجاوز الشعر الحر ذلج إلى الرإٌة الشعرٌة الحدٌثة وطبٌعة الطرح الشعري
س -ٙما أثر أدونٌس فً مسٌرة التجدٌد فً الشعر الحر
تجاوز المحاوالت التجدٌدٌة األولةى التةً تناولةت الشةكل والمضةمون إلةى الرإٌةة الشةعرٌة الحدٌثةة
وطبٌعة الطرح الشعري
س2علل - -كانت البداٌة الحقٌقٌة للشيعر الحير بعيد الحيرب العالمٌية الثانٌية وإن ظهيرت محياوالت
قبل هذا التارٌخ
ألن المحاوالت قبل الحرب العالمٌة الثانٌةة وإن كانةت إرهاصةا وتمهٌةدا للشةعر الحةر ال تعةد البداٌةة
الحقٌقٌة ألنها لم تكن مقصودة لةذاتها ولةم تشةكل بداٌةة الحركةة الحقٌقٌةة للشةعر الحةر فةً األقطةار
العربٌة
 سٌ -6مكن القول أن الشعر الحر ٌمثل حلقة ً سلسلة التطور للشعر العربً علل
ألنةةه كةةان محاولةةة جةةادة مةةن الشةةاعر العربةةً الحةةدٌ إلقامةةة بنٌةةة موسةةٌقٌة بطرٌقةةة جدٌةةدة مةةع
المحافظة على الوزن
 س -9وازن بٌن البنٌة الموسٌقٌة ً الشعر الحر والشعر العمودي
ٌ -0عتمد الشعر الحر على البحور الصافٌة بٌنما ٌعتمد الشعر العمودي على كل األوزان الخلٌلٌة
ٌٕ -عتمةةد الشةةعر الحةةر علةةى التفعٌلةةة كوحةةدة موسةةٌقٌة بٌنمةةا ٌعتمةةد الشةةعر العمةةودي علةةى البحةةر
الخلٌلً
ٖ -تراجعت القٌمة الموسٌقٌة من ناحٌة كمٌة وكٌفٌة معا عن الموجودة فً الشعر العمودي
ٗ -تخفف الشعر الحر من الغنائٌة والخطابٌة الموجودة فً الشعر العمودي
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 سٓٔ -ما المقصود بالبحور الصا ٌة؟
هةةً البحةةور التةةً تتكةةون مةةن تفعٌلةةة واحةةدة وهةةً  :الكامةةل  ،والهةةزج  ،والرجةةز  ،والمتقةةارب،
والمتدارج  ،والرمل
 سٔٔ -ما هً أول قصٌدة ظهرت ً الشعر الحر؟
قصةةٌدة الكةةولٌرا لنةةازج الم الئكةةة مةةن وزن المتةةدارج ونشةةرت فةةً مجلةةة العروبةةة وضةةمنتها الحقةةا
دٌوانها شظاٌا ورماد
سٕٔ -ما مضمون قصٌدة نازك الم.ئكة وما أثر المضمون ً اكتشاؾ الشعر الحر بحسب نازك؟
تصور مشاعرها تجاه مصر حٌن داهمتها الكولٌرا فحاولت التعبٌر عن وقع أرجل الخٌل التةً تجةر
عربات المو تى وقد سا ضرورة التعبٌر إلى اكتشاف الشعر الحر ثم مةا لبثةت نةازج أن عةزت هةذا
االكتشاف إلى جهود مشتركة مع الشعراء اآلخرٌن
 سٖٔ -كٌؾ علق السٌاب على وزن قصٌدته "هل كان حبا"؟ ماذا سمً السٌاب هذا الشعر؟
علق علٌها بؤنها من الشعر المختلؾ األوزان والقوا ً
 سٗٔ -من هم رواد الشعر الحر؟
 عبد الوهاب البٌاتً نازج المالئكة  -بدر شاكر السٌاب س٘ٔ -ترددت بعض األسماء التً كان لها دور تمهٌدي ً ظهور الشعر الحر اذكرها
 محمةةود حسةةن علةةً أحمةةد بةةاكثٌر  -مصةةطفى وهبةةً التةةل  -محمةةد فرٌةةد أبةةو حدٌةةد مٌخائٌل نعٌمة زكً قنصلإسماعٌل  -لوٌس عوض -بدٌع حقً
 س -ٔٙعدد التسمٌات التً أطلقت على الشعر الحر
 الشعر الحر  -شعر التفعٌلة  -الشعر الجدٌةد  -الشةعر المنطلةالتفعٌلً  -شعر التفعٌلة

 -الشةعر الحةدٌ

 -الشةعر

 س ٔ0علل ٌ -عد مصطلح الشعر الحر برؼم شٌوعه ؼٌر مناسب إلط.قه على هذا الشعر
هذا المصطل غٌر دقٌ الداللة إذ ٌوحً بؤن هذا الشعر متحرر تحررا تاما فً حٌن أنه لٌس كذلج
اللتزامه وزن التفعٌلة
س -ٔ6ما هً العقبات التً واجهت شعر التفعٌلة ؟
هاجمه المحافظون واتهموا أصحابه بالضعف والتةآمر علةى التةرا وراحةوا ٌتنةدرون علةى صةوره
وأسالٌبه
س -ٔ1بٌن موقؾ كل اآلتٌن من شعر التفعٌلة من شعر التفعٌلة :
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 المحافظٌن  :هاجمه المحا ظون واتهموا أصحابه بالضعؾ والتيآمر عليى التيراث وراحيوا ٌتنيدرونعلى صوره وأسالٌبه
 الشعراء األردنٌٌن(العرب) :القى قبوال واستحسانا عند معظم الشعراء الذٌن تبنوا هذا االتجاه سٕٓ -كٌؾ حقق شعر التفعٌلة حضوره؟
مييين خييي.ل نظيييم الشيييعراء العيييرب المشيييهورٌن علٌيييه وحضيييوره عليييى صيييفحات الصيييحؾ الٌومٌييية
والمج.ت والندوات والمهرجانات
 سٕٔ -علل حقق شعر التفعٌلة حضورا متمٌزا ً الستٌنٌات من القرن الماضً
ٔ -الرتباطه بحركات التحرر العربً وهموم األمة وآالمها ٕ -لمواقفةه مةن االسةتعمار والقضةٌة
الفلسطٌنٌة وحرٌة اإلنسانٖ -نماذجه الرفٌعة لدى شعراء كبار .
 سٕٕ -مثل على الشعراء العرب واألردنٌٌن ممن تبنوا شعر التفعٌلة:
العرب -:نازج المالئكة  -بدر شاكر السٌاب  -عبد الوهاب البٌاتً  -صالح عبد الصبور  -محمود
دروٌش  -أدونٌس -سعدي الٌوسف -عبةد العزٌةز المقةال -فةدوى طوقةان -نةزار قبةانً -
خلٌل حاوي  -أمل دنقل  -أحمد عبد المعطً حجازي.
األردن -:حٌةةدر محمةةود  -عبةةد الةةرحٌم عمةةر  -إبةةراهٌم نصةةر هللا  -عةةز الةةدٌن المناصةةرة -
طاهر رٌاض  -راشد عٌسى .
 خالد محادٌن  -خالد الساكت  -حبٌب الزٌودي  -علً البتٌري  -محمد القٌسً  -محمودالشلبً  -سلوى السعٌد .

ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-
٘-
-ٙ

 سٖٕ -ما هً السمات الفنٌة لشعر التفعٌلة ؟
ٌقوم على وحدة التفعٌلة وال ٌتقٌد بعدد محدد فً كل سطر
ٌقوم على تشكٌل الصور الشعرٌة واإلكثار منها
ال ٌتقٌد بوحدة القافٌة
ٌوظف لغة الحٌاة الٌومٌة وال ٌنشغل بجزالة األلفاظ على حساب المعانً
 ٌهتم بالرموز الدٌنٌة واألساطٌر واألبعاد الفلسفٌة -تظهر الوحدة الموضوعٌة والعضوٌة ظهورا بارزا

 سٕٗ -علل طبع شعر التفعٌلة بالؽموض الذي قد ٌصل إلى اإلبهام
ألنه ٌهتم بالرموز الدٌنٌة واألساطٌر واألبعاد الفلسفٌة
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شعر الثورة العربٌة الكبرىٔ:
تمهٌد:
 سٔ -كٌف كان حكم األتراج فً بداٌته؟
ٔ -حكموا باسم اإلسالم (وض ) ٕ -جعلوا الرابطة الدٌنٌة عامال موحدا وجامعا لألقطار العربٌة
ٗ -ظلت اللغة العربٌة هً السائدة
ٖ -أبقوا على النظم االجتماعٌة الموجودة قبلهم
٘ -اقتصر تعلم اللغة التركٌة على الراغبٌن فً الدخول فً سلج اإلدارة العثمانٌة
 -0تسةةامحوا مةةع أهةةل الذمة(وض ة ) فلةةم ٌتةةدخلوا فةةً شةةإونهم الخاصةةة وانتةةدبوا ممثلةةٌن عةةنهم
لتنظٌم شإونهم مع الدولة
 سٕ -كٌؾ تؽٌر حكم األتراك ؟
من خالل وصول القومٌٌن األتراج الذٌن تمثلهم جماعة االتحاد والترقً التً اتبعت سٌاسة العرقٌة
والقومٌة التركٌة
 سٖ -على ماذا قامت سٌاسة جماعة االتحاد والترقً القومٌة العرقٌة؟
ٕ -المنةةاداة بسٌاسةةة التترٌةةج
ٔ -التخلةةً عةةن االلتةةزام بالرابطةةة الدٌنٌةةة اإلسةةالمٌة
وضع شعار القومٌة التركٌة

ٖ-

ٗ-اإلعالن عن سٌادة العنصرالتركً٘ -جعلوا اللغة التركٌةهً الرسمٌةفً البالد ولغة التعلٌم
 -ٙجعلوا المناصب الحساسة فً اإلدارة والجٌش بٌد األتراج  -0فرضوا الضرائب الباهظة
 -6شنوا حمالت عدائٌة على العرب للحط من قٌمتهم  -1محاولة تذوٌب العرب فً المجتمع مةن
خالل فرض اللغة التركٌة
 سٗ علل  -شكل العرب جمعٌات للد اع عن حقوقهم  - -علل ( كر العيرب باالسيتق.ل عين
الدولة التركٌة)
ٕ -حركةةات المةةد القةةومً فةةً أوروبةةا والتةةً
 -0بسةةبب سٌاسةةة جماعةةة االتحةةاد والترقةةً
انعكست على العالم العربً
 س٘ -ما هدؾ الجمعٌات واألحزاب ؟
الةةدفاع عةةن حقةةو العةةرب المشةةروعة والمطالبةةة باإلصةةالح والةةرد علةةى سٌاسةةة جماعةةة االتحةةاد
والترقً .
س( -ٙاذكر) مثل على الجمعٌات واألحزاب العربٌة التً أنشئت ً الحكم العثمانً
 -0الجمعٌةةة القحطانٌةةة ومقرهةةا اآلسةةتانة ٕ -الجمعٌةةة العربٌةةة الفتةةاة فةةً بةةارٌس
الالمركزٌة اإلدارٌة فً القاهرة
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 س -0ما ردة عل األتراك تجاه هذه الجمعٌات؟
قاومت هذه الجمعٌات وبطشت بها وبقادتها وأوكلت هذه المهمة إلى جمال باشا السفاح
 س -6ما أثر حركات المد القومً على أقطار الوطن العربً؟
ٕ -كانةةةت حةةةافزا قوٌةةةا لتفكٌةةةر العةةةرب
ٔ -أججةةةت مشةةةاعر القومٌةةةة العربٌةةةة وألهبتهةةةا
باالستقالل
ٖ -حافزا إلعالن الثورة العربٌة فً مكة عام  ٔ1ٔٙعلى ٌد الحسٌن بن علً والتً كانت تتوٌجةا
لحركة الٌقظة العربٌة
 س -1ما هً نتائج إع.ن الثورة العربٌة ؟
ٔ -كانت تتوٌجا لحركة الٌقظة العربٌة
ٕ -أذكت فً نفوس الناس معانً التحرر واالستقالل
ٖ -وضعت فً أٌدٌهم سالحا للمطالبة بإعادة حقهم ومجدهم
 سٓٔ -ما هً األسباب التً أعلنها الشرٌؾ الحسٌن إلع.ن الثورة (بنود منشور الثورة)؟
ٕ -قةةتلهم الكثٌةةر مةةن نواب ة النهضةةة ٖ -نفةةً األفةةراد واألسةةر
ٔ -اضةةطهاد اللغةةة العربٌةةة
ومصادرة بٌوتهم
 سٔٔ -ما الشروط التً وضعها الشرٌؾ الحسٌن للعربً حتى تشمله الثورة؟
ٕ -أن ٌكون مخلصا لقومه
ٔ -أن ٌكون صادقا مع وطنه
 سٕٔ -بٌن المكانة التً حظً بها الشرٌؾ الحسٌن ً األدب العربً
صار بطل العرب والمطالب األكبر بحقوقهم
 سٖٔ -ما الدور الذي قام به الشعر ً الثورة العربٌة؟
ٕ -استنهاض همم العرب
ٔ -التعبٌر عن الروح القومٌة
ٖ -حمل راٌة الثورة ونط باسمها وعبر عن مبادئها وأسبابها وغاٌاتها
 سٗٔ -ما مضمون أبٌات الشٌخ إاد الخطٌب "ٌا عصبة ً ب.د الترك تتتت"
 -0الةةرفض للواقةةع الةةذي كةةان سةةائدا ٕ -رفةةض بطةةش األتةةراج ٖ -التعبٌةةر عةةن روح الثةةورة
والتحدي
س٘ٔ -اذكر أبرز الشعراء الذٌن عبروا عن الثورة العربٌة:
 فةةةةةإاد الخطٌةةةةةب  -إبةةةةةراهٌم الٌةةةةةازجً ٖ -عبةةةةةد الحمٌةةةةةد الرفةةةةةاعً ٗ -رشةةةةةٌد سةةةةةلٌمالخوري(القروي)  -خٌر الدٌن الزركلً
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ثنائٌة الشعر والثورة:
 سٔ -بٌن موقؾ الشعراء من الثورة العربٌة
ٕ -صوروا الطموحات واآلمال المرجوة منها
 -0نظموا القصائد التً مجدت الثورة وقادتها
ٗ -رافقةةوا الثةةورة وعبةةروا عةةن مجرٌاتهةةا
ٖ -لهجةةوا بمبادئهةةا وأهةةدافها
وتغنوا بها
 سٕ -علل - -لقب الشٌخ إاد الخطٌب بشاعر الثورة
ألنه راف الثورة العربٌة وعبر عن مجرٌاتها وتغنى بهةا إذ أوحةت لةه بكثٌةر مةن الشةعر الحماسةً
والثوري
 سٖ -بييٌن مضييمون أبٌييات الشييٌخ ييإاد الخطٌييب "حييً الشييرٌؾ تتتت" وقصييٌدة خٌيير الييدٌن
الزركلً "العرب والترك"
التغنً بالثورة وقادتها والتعبٌر عن مجرٌاتها
 سٗ -بٌن موقؾ الشعر المهجيري وشيعراءه مين الثيورة (بيٌن مضيمون أبٌيات رشيٌد أٌيوب
"من أقاصً الرومتت")
حركت الثورة العربٌة الشعر المهجري فةً المهجةر فتبةارى زعمةاإه فةً وصةفها وتعدٌةد حسةناتها
وتمجٌد من أوقدها وطالبوا من دولهم االنضمام إلى الثورة مثل إلٌاس فرحات
 س٘ -مثل على شعراء المهجر ممن عبروا عن الثورة
 رشٌد أٌوب  -رشٌد سلٌم الخوري -مٌخائٌل نعٌمة

 -إلٌاس فرحات

 س -ٙبٌن مضمون أبٌات صدقً الزهاوي "وجاءت خٌول العربتتت"
ٌصور انسةحاب الجٌةوش العربٌةة مةن األصةقاع العربٌةة ودخةول العةرب بقٌةادة فٌصةل بةن الحسةٌن
للشام
 س -0بٌن مضمون قصٌدة أبً الفضل الولٌد "نشٌد العلم"
تبٌن صدى رفع العلم فً المكان الذي شن فٌه شهداء العرب فً نفوس العرب فرحهم بذلج
 س -6كٌؾ انعكست بٌعة الحسٌن بن علً على الشعر؟
وقف الشعراء العرب مخلدٌن هذا الحد وٌحتفون به معبرٌن عن الفرح العربً بعودة الخالفة إلى
الهاشمٌٌن ومنهم محمد كامل شعٌب فً قصٌدته "الخالفة وجاللة الملج العربً"

20

د.عمر الدعجة /جامعة اليرمىك
4067700800

د .ياسين بني ياسين  /جامعة اليرمىك
4067046870

المستىي الرابع

القضايا األدبية

 س -1أكد الشعراء العرب على شخصٌة الشرٌؾ بن الحسٌن وأنجاله الدٌنٌية وانتسيابهم إليى
الرسول (ص)
ٔ -ألن هذا منحه شرعٌة دٌنٌة تإهله للخالفة والقٌادة
ٌٕ -جعل األمة تجمع بوصفه الرمز الذي علٌه تلتف حوله
ٌٖ - -جعل األمة تإمن بقٌادته إلقامة دولة عربٌة مستقلة
 سٓٔ -كٌؾ وقؾ الشعر من شخصٌة الشرٌؾ الحسٌن وأنجاله؟
 شخصٌة الشرٌف الحسٌن :تحةدثوا عةن مكانتةه الدٌنٌةة والقومٌةة مإكةدٌن انتسةابه إلةى آل النبةً(ص)
 شخصٌة فٌصل :مجدوا أعماله وأشادوا بجهوده فً سبٌل حرٌة العرب الملج عبد هللا :مدحه الشعراء وأشادوا بجهوده القومٌة وقدروا مساعٌه فً خدمةة األمةة ودورهفً خدمة الثورة العربٌة

غدر الحلفاء وصداه فً الشعر:
 سٔ -كٌؾ كان نظام الدولة العربٌة الذي كان ٌؤمله الحزب العربً؟
كان ٌؤمل بقٌام دولة عربٌة تضم سورٌا الطبٌعٌة والعرا والجزٌةرة العربٌةة تحةت العلةم الهاشةمً
تكون أقطارها إمارات فً إدارتها لكنها مرتبطة بعرش واحد ٌجلس علٌه الشرٌف الحسٌن وأنجاله
من بعده
 سٕ -ما موقؾ الحلفاء من وعودهم للشرٌؾ الحسٌن بن علً؟
نقض الحلفاء عهودهم التً تن على إقامة دولةة عربٌةة مسةتقلة فةً سةورٌا والعةرا والجزٌةرة
وعمدوا إلى تقسٌمها وانتدابها
 سٖ -ما موقؾ الشعراء العرب من ؼدر الحلفاء؟
عبةةروا عةةن شةةعورهم بغةةدر الحلفةةاء وظلمهةةم ودعةةوا إلةةى الثةةورة السةةترداد الحقةةو المسةةتلبة وقةةد
نظموا القصائد التً تتضامن مع الشرٌف الحسٌن حٌن نفً إلةى قبةر إذ رفةض المعاهةدات التةً
أرادت برٌطانٌا فرضها علٌه
 سٗ -عدد بعض الشعراء الذٌن انعكس ؼدر الحلفاء ً أشعارهم :
 -خٌر الدٌن الزركلً  -مصطفى الغالٌٌنً  -إلٌاس فرحات  -محمد مهدي الجواهري
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رثاء الحسٌن بن علً وأنجاله:
 سٔ -كٌؾ عبر الشعراء ً رثاء :
 الشرٌف الحسٌن:عبروا عن مساعٌه الداعٌة إلى حرٌة العرب واستقاللهم وتحدثوا عةن جهةاده وإخالصةه وقةد رثةاه
 محمد مهدي الجواهري ( -عرار) مصطفى وهبً التلالكثٌرٌن مثل - :أحمد شوقً
 معروف الرصافً عبد المحسن الكاظمً األخطل الصغٌر إبراهٌم طوقان الملةةج فٌصةةل :تحةةدثوا عةةن مةةآث ره وأعمالةةه وتضةةحٌاته فةةً سةةبٌل األمةةة وقةةد رثةةاه الشةةعراء مثةةلإبراهٌم طوقان فً" نسر الملوج"
 سٕ -كٌؾ تقٌم موقؾ الشعر العربً ً الرثاء؟
ٔ -تشةةً بةةاألثر العمٌ ة فةةً نفةةوس العةةرب ٕ -اسةةتمرار األفكةةار والمبةةادئ والمثةةل التةةً رفعهةةا
الشرٌف الحسٌن
 سٖ -علل تمتلك الثورة العربٌة حضورا وحٌوٌة على الدوام
ألنها لٌست حدثا تارٌخٌا عابرا بل تمثل حركة نهوض قومً تحرري له امتداده التارٌخً من خالل
الدولةةة األردنٌةةة وقٌادتهةةا الهاشةةمٌة ومبادئهةةا السةةامٌة التةةً رسةةخت فةةً نفةةوس األحةةرار العةةرب
ومفكرٌهم وشعرائهم
 سٗ -ما هً السمات الفنٌة لشعر الثورة العربٌة؟
 -0االهتمام بالوحدة الموضوعٌة  -6سهولة اللؽة ووضوحها

 -3النزعة الخطابٌة الحماسٌة

 س٘ -علل تتسم قصائد الثورة العربٌة بالوحدة الموضوعٌة
ألنها تتض فٌها الروابط النفسٌة والتعبٌرٌة
 س -ٙع.م تقوم الوحدة الموضوعٌة؟
ٔ -وحدة الموضوع ٕ -وحدة الجو النفسً ٖ -ترتٌب األفكار والصور فً بناء متماسج
 س -0علل ٌتسم شعر الثورة العربٌة بسهولة اللؽة ووضوحها
بحكم مخاطبتها للجمهور الغربً بكل فئاته
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شعر المقاومة الفلسطٌنٌةٔ:
س -0ما هً مخلفات (أثر) الحرب العالمٌة األولى على الشرق العربً؟
أخضعت الشر لسٌطرة الدول األجنبٌة التً مارست الظلم والقهر واالحتكةار وأذاقةت الةبالد ألوانةا
مةةن الممارسةةات االسةةتبدادٌة فكةةان النضةةال هةةو الطرٌ ة الوحٌةةد للخةةال إلةةى الحرٌةةة والسةةٌادة
واالستقالل
س -6ما هً نتائج الحرب العالمٌة األولى على العالم والوطن العربً
 العالم:ٔ -الدمار واألهوال
ٕ-تغٌرات على الخرائط السٌاسٌة لبعض الدول ٖ-ظهور أنظمة جدٌدة ٗ -بروز تٌارات متباٌنة
 الوطن العربً:لقً نصٌبه من هذه الحرب(عليل) لموقعيه الجؽرا يً المتمٌيز وثرواتيه الطبٌعٌية خاصية النفطٌية كميا
أسفرت عن شق الجسم العربيً بننشياء الكٌيان الصيهٌونً يً أرض لسيطٌن العربٌية وطيرد أبنائهيا
ؤشعل هذا األمر النضال وحمل الس.ح للد اع عن األرض والكرامة والحرٌة
س -3كٌؾ أسهم الشاعر العربً ً النضال ضد المستعمر؟
ٖ -حٌةةى
ٔ -إذكةةاء نةةار الثةةورة علةةى المسةةتعمر ٕ -حمةةل لةةواء المنةةاداة علةةى الحرٌةةة
البطوالت وشحذ الهمم
٘ -أعلةةى مةةن قةةٌم الكرامةةة والح ة والعةةدل والسةةالم  -ٙلةةم ٌخةةل
ٗ -ناصةةر المستضةةعفٌن
دٌوان من تصوٌر عم المؤساة
-6
 -0لبى البعض منهم نداء الجهةاد وعبةروا عةن حةبهم للشةهادة مثةل عبةد الةرحٌم محمةود
نشر الوعً
سٗ -كٌف انعكست القضٌة الفلسطٌنٌة على الواقع العربً؟
ٔ -كانت المحرج للهمم العربٌة ٕ -كانت الباع الرئٌس لكل تغٌٌر حصل فً الوطن العربً
ٖ -شةةعر اإلنسةةان العربةةً بقةةوة الضةةربة التةةً قضةةت علةةى مةةا ٌمثةةل القةةٌم اإلنسةةانٌة ٘ -واجةةه
مشكالت ال حصر لها
 -0حرمت عالمنا العربً من نعمةة االسةتقرار
 -ٙتصدرت واجهة األحدا العربٌة والعالمٌة
والطمؤنٌنة والرخاء
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س -5ما الدور الذي قامت به الجماهٌر العربٌة إزاء القضٌة الفلسطٌنٌة؟
هبت على الصٌحات التً أحدثتها تلج الفاجعةة وحملةت السةالح دفعةا لهةا وعلةى الةرغم مةن اخةتالل
موازٌن القوى لصال األعداء إال أنها أقدمت بما تملج مةن وسةائل للقتةال ولةم تحةرم نفسةها شةرف
الشهادة على أرض فلسطٌن
س -6ما مضمون أبٌات محمود دروٌه "ماذا جنٌنا ٌا أماه"؟
نلمةةس فةةً هةةذه األبٌةةات مةةرارة الشةةاعر التةةً ٌعةةانً منهةةا فةةً منفةةاه وهةةً تجسةةٌد لمةةرارة الشةةعب
الفلسطٌنً البعٌد عن أهله وأحبائه ودٌاره الةذي ٌتجةرع طعةم المةوت شةوقا وحنٌنةا وأسةى وغربةة
وضٌاعا من غٌر ذنب اقترفه
س -2ماذا ٌمثل تمسك الشاعر واإلنسان الفلسطٌنً بؤرضه؟
ٌمثل تعلقا بكل مقومةات اإلنسةان التةً لةو تخلةى عنهةا الفتقةد إنسةانٌته وحقةه فةً الوجةود لةذا فإنةه
ٌرفض كل القٌم التً ال تساند حقه اإلنسانً الضائع وٌتمسج بكل ذرة من تراب الوطن الةذي ٌمثةل
الكرامة والهوٌة والعنوان
س -8ما أهمٌة المقاوم الفلسطٌنً تتت؟
أعلى صوت اإلنسان العربً ودفع بقضٌة الشعب الفلسطٌنً إلى واجهة األحدا العالمٌة
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تــمـهــيد
س -0ما القٌود التً كبلت النثر الثر العربً قبل العصر الحدٌث ومع بداٌاته؟
ٔ -الصنعة اللفظٌة ٕ -الزخارف البدٌعٌة ٖ -االهتمام بالمبنى أكثر من المعنى
س -6كٌييؾ تحييرر األسييلوب األدبييً ميين قٌييود الصيينعة؟ ( مييا العوامييل التييً أثييرت ييً حركيية النثيير
العربً و نونه األدبٌة؟)
ٖ-
ٕ -أخةذها بمعةالم الحضةارة
 -0دخول البالد الغربٌة فةً عصةر النهضةة
اتساع حركة الترجمة
٘ -االتصال المنظم بةٌن العقةل العربةً
ٗ -تعلم اللغات األجنبٌة وقراءة آدابها والتؤثر بها
والعقل الغربً الحدٌ
 -ٙسعً بعض الكتةاب إلةى تحرٌةر األسةلوب األدبةً لٌةنهض بةؤداء المعةانً الجدٌةدة  -0ظهةور
الصحافة والطباعة
س -3كٌؾ كان حال النثر والشعر من حٌث القٌود والتحرر منها؟
كان كالهما مقٌةدا بقٌةود الصةنعة اللفظٌةة والزخةارف البدٌعٌةة واالهتمةام بةالمبنى أكثةر مةن المعنةى
وكان تحرر الشعر أسرع من النثر إذ جاء تحرر النثر فً بطء واض
س -4ما دور الكتاب (ر اعة الطهطاوي) ً تحرٌر األسلوب األدبً ً النثر؟
تعلموا اللغات األجنبٌة وقرإوا آدابها وتؤثروا بها وسعوا إلى تحرٌر األسلوب األدبً لٌنهض بةؤداء
المعانً الجدٌدة
س -5كٌؾ بدأ االتصال المنظم بٌن العقل العربً والعقل الؽربً الحدٌث؟
عن طرٌ البعثات التً أوفدها محمد علً إلةى الغةرب وتحدٌةدا إلةى فرنسةا وإٌطالٌةا إلتقةان اللغةات
األجنبٌة وتلقً العلوم المختلفة ومنها العلوم العسكرٌة والتطبٌقٌة
س -6ؼدت مصر ً أواخر النصؾ الثانً من القرن التاسع عشر حق .واسعا للترجمة وضح ذلك
فً تلج الفترة نقل إلٌها عٌون األدب الغربً إذ ترجمت العدٌد من القص والرواٌةات والكتةب فةً
االجتماع والقانون واالقتصاد وفروع المعرفة جمٌعها وشاركهم فٌها السورٌون واللبنةانٌون الةذٌن
وفدوا إلى مصر فارٌن من الحكم العثمانً أو ألغراض اقتصادٌة
س -2ما دور (أثر) الترجمة ً تطور األدب العربً (النثر خاصة)؟
ٕ -ظهةةةور اتجةةةاه ٌمٌةةةل إلةةةى تعرٌةةةب األلفةةةاظ
ٔ -إطةةةالع العةةةرب علةةةى عٌةةةون اآلداب العالمٌةةةة
والمصطلحات ٖ -تؤثر عدد من األدباء العرب بما ٌترجم من اآلداب الغربٌة إلى العربٌة
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س -8مثل على ترجمة العرب لآلداب العالمٌة؟
ترجمة مسرحٌات شكسبٌر وبرناردشو وألبٌركابً وأندرٌه جٌد وجان بةول سةارتر وأعمةال فكتةور
هٌجو وجان جاج روسو وتولستوي ودستوفسكً ودانتً وأعمال هوراس وهمٌروس وجوته
س -9ما المقصود بالتعرٌب ومثل على األدباء الذٌن قاموا به؟
هو إٌجاد كلمة عربٌة للمصطل أو اللفظ الذي ٌقابلها فً اللغة األجنبٌةة أو إخضةاع اللفةظ األجنبةً
لألوزان العربٌة
 ٌعقوب صروؾ محمود تٌمور  -عادل زعٌتر من األدباء :عباس محمود العقادس -01كٌؾ اتصل العرب باآلداب األجنبٌة ومثل على ذلك؟
ٔ -تعلم لغتها األجنبٌة مثل رفاعة الطهطاوي
ٕ -اإلطالع على أدب اللغة األجنبٌة بواسطة الترجمة والتةؤثر بهةا مثةل مصةطفى لطفةً المنفلةوطً
فً (مجدولٌن  ،الشاعر)
س -00بٌن دور الصحا ة والطباعة ً نهضة النثر الحدٌث
ٕ -زٌادة المعجم اللغوي
ٔ -كشفت عن قابلٌة اللغة ومالءمتها لمتطلبات الحٌاة الجدٌدة
ٗ -سلست أسالٌب التعبٌر التً مالت إلى البساطة ومراعاة السهولة
س -06مثل على الصحؾ والمج.ت األدبٌة :
 صحٌفة وادي النٌل :عبد هللا أبو السعود  -جرٌدة نزهةة األفكةار  :إبةراهٌم المةوٌلحً  -مجلةةالرسالة:أحمد حسن الزٌات
 مجلة أبولو  -مجلة الهالل  -مجلة الثقافة  -مجلةة اآلداب  -مجلةة األدٌةب  -مجلةةاألف الجدٌد
س -03كٌؾ ظهرت الفنون النثرٌة المستحدثة ؟
ٔ -تؤثٌر األحدا السٌاسٌة واالجتماعٌة والثقافٌة التً تعاقبت على الوطن العربً ومواقف األدباء
منها ومعالجتهم لها
ٕ -تؤثٌر بالثقافة الغربٌة التً أخذ المجتمع العربً ٌطل علٌها من خالل الترجمة ووسائل النشر
س -04مثل على (عدد) الفنون النثرٌة المستحدثة
 الرواٌة -المقالة  -الخاطرة  -القصة القصٌرة
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أوال  :الـمـقـالــة
س -0ما المقصود بالمقالة:
هً ن نثر ٌدور حول فكرة واحدة تناقش موضوعا أو تعبر عةن وجهةة نظةر صةاحبها أو تهةدف
إلى إقناع القراء لتقبل فكرة ما أو إثارة عاطفة ما عندهم
س -6إالم تهدؾ المقالة ؟
ٔ -إقناع القراء لتقبل فكرة ما

ٕ -إثارة عاطفة ما عندهم

س -3ما آراء الدارسٌن ً ظهور ن المقالة
ٔ -فرٌ ٌرى أن المقالة فن عربً مستحد نشؤ فً أحضان الصحافة
ٕ -فرٌة ٌةةرى أنهةةا تعةةد امتداداألشةةكال النثةةر العربةةً التقلٌدٌةةة مثةةل كتاباتعبةةد الحمٌةةد الكاتةةب وابةةن
المقفع والجاحظ وابن حٌان التوحٌدي
س -4ما دور الصحا ة ً ظهور المقالة؟
نشةةؤة المقالةةة فةةً أحضةةان الصةةحافة التةةً كةةان لهةةا كبٌةةر األثةةر فةةً تطةةوٌر المقالةةة الحدٌثةةة وتثبٌةةت
خصائصها
س -5ما هً عناصر المقالة:
ٖ -العاطفة
ٔ -اللغة ٕ -الفكرة
س -9ما هً أقسام المقالة؟
ٔ -العنوان ٕ -المقدمة ٖ -العرض

ٗ -الخاتمة

س -6ما هً ا ألمور التً ٌراعٌها كاتب المقالة يً لؽتيه("خٌر الكي.م ميا قيل ودل" كٌيؾ تو يق بيٌن
هذه المقولة ولؽة المقالة)
 -0اختٌار الكلمات المناسبة
ٕ -التخل من الكلمات الزائدة وغٌر الضرورٌة (علل) لٌنسجم ذلج مع اإلٌجةاز الةذي تقةوم علٌةه
المقالة
س -2الفكرة عنصر من عناصر المقالة ما المقصود بها؟
هً الرسالة التً تحمل فكرة تعبر عن وجهة نظر الكاتب وٌرٌد إٌصالها إلى القراء
س -8كٌؾ ٌكون حضور الفكرة ً الموضوعات التً تتناولها المقالة؟
فً الموضوعات اإلنسانٌة تكون الفكرة متدفقة أما فً الموضوعات العلمٌة فإنها تختفً
س -01ما أهمٌة العنوان ً المقالة؟
28
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لفت انتباه القارئ وجذبه لقراءة المقال
س -00ما هً سمات عنوان المقالة؟
ٖ -التعبٌر عن الموضوع
ٕ -التكثٌف
ٔ -اإلٌجاز

ٗ -إثارة انتباه القارئ

س -06من سمات المقالة التعبٌر عن مدار الحدٌث وضح ذلك
أن ٌختار الكاتب كلمات العنوان التً تنقل الفكرة المطلوبة
س -03ما المقصود بالمقدمة ً المقالة:
هً جملة مفتاحٌة(جملة موضوع) تتضمن الفكرة الرئٌسة التً سٌتم تطوٌرها وتوضٌحها فً فةن
المقالة
س -04ما هً األمور التً ٌتم تقدٌمها ً العرض ؟
ٌعرض فٌةه البٌانةات واألدلةة والحقةائ التةً تحةاول إثبةات مةا ورد فةً الجملةة المفتاحٌةة أو جملةة
موضوع المقالة وتتكون من فقرة أو عدة فقرات
س -05ما هً سمات الفقرة ً العرض؟
ٔ -الوحةدة ٕ -عةرض األفكةةار بتسلسةل منطقةةً فتقةود الفكةةرة إلةى األخةةرى
بجملة استفتاحٌة

ٖ -تخةتم عةةادة

س -06ماذا ٌقدم الكاتب عادة ً الخاتمة؟
خالصة وجهة نظره واستنتاجاته بصورة مكثفة
س -02ما هً أنواع المقالة؟
ٔ -المقالة الموضوعٌة ٕ -المقالة الذاتٌة
س -08أعط أسماء أخر للمقالة الموضوعٌة وأخر للذاتٌة
 الموضوعٌة :العلمٌة  ،الرسمٌة  ،المنهجٌة الذاتٌة  :غٌر الرسمٌة  ،غٌر المنهجٌةس -09ما ال مقصود بالمقالة الموضوعٌة والذاتٌة ( ،قيارن بٌنهميا) ( ،ميا هيً السيمات الخاصية لكيل
نوع)
الموضوعٌة:
هً التً تغطةً مجةاالت المعرفةة جمٌعهةا وٌكةون لهةا بنٌتهةا المنطقٌةة وفكرتهةا الواضةحة وهةدفها
المحدد
الذاتٌة:

29

د.عمر الدعجة /جامعة اليرمىك
4067700800

د .ياسين بني ياسين  /جامعة اليرمىك
4067046870

المستىي الرابع

القضايا األدبية

هً التً ٌكون أسلوبها ذا طابع شخصً وال تقدم معالجة منهجٌة أو تحلٌلٌةة للموضةوع التةً هةً
بصدد مناقشته وٌكون مجالها أي فكرة ٌقتنصها الكاتب وٌقدمها بؤسلوب شٌ وتكون أكثر تحةررا
فً أسلوبها وبنائها ولغتها
س -61مثل على أشهر كتاب المقالة ً الوطن العربً واألردن:
الوطن العربً- :
ٌعقوب صروؾ
 -أدٌب إسحق

 جبران خلٌل جبران  -إبراهٌم المازنً هارون عبود -شكري الفٌصل

 -طه حسٌن

 -مً زٌادة

األردن:
 خالد الكركً  -ص.ح جرار  -إبراهٌم العجلونً  -طارق مصاروة  -خٌري منصورس -60ما هً السمات الفنٌة للمقالة؟
ٔ -فن نثري محدد فً حجمه قصٌر أو متوسط الطول
ٕ -أسلوبها واض ٌبتعد عن التعقٌد وٌإثر اللغة المفهومه
ٌٖ -عرض أفكار المقالة على أساس منطقً مثةل :االنتقةال مةن العةام إلةى الخةا أو مةن المةؤلوف
إلى غٌر المؤلوف أو من البسٌط إلى المعقد
ٗ -المقالة الذاتٌة أكثر تحررا فً أسلوب بنائها ولغتها وتتسم بالطابع الشخصً الذي ٌمٌةز كاتبهةا
عن سواه
ٌ٘ -تسم عنوانها بالتكثٌف واإلٌجاز والتعبٌر عن الموضوع وإثارة اهتمام القارئ

ثانٌا :الخاطرة
س -0ما المقصود بالخاطرة :
فن كتابً حدٌ نشؤ فً حجر الصحافة ٌتداخل مفهومه مع مفهوم المقالة إذ قد ٌطل على المقالة
الذاتٌة خاطرة
س -6قارن بٌن الخاطرة والمقالة:
المقالة
 فكرة ناضجة ولٌدة زمن بعٌد تعرض الفكرة من كل الوجوه تكون مجاال لألخذ والرد تحتةةاج إلةةى األسةةانٌد والحجةةةإلثبات صحتها
 تكةةةةون طوٌلةةةةة بالنسةةةةبة إلةةةةىالخاطرة

الخاطرة
 تكون فكرة عارضة طارئة تكون مجرد لمحة لٌست مجاال لألخذ والرد ال تحتاج إلى األسانٌد والحج قصةةةةٌرة ال تتجةةةةاوز نصةةةةف عمةةةةود فةةةةًالجرٌدة وعمود فً المجلة
 -ال ٌكةةون لهةةا عنةةوان خةةا وإنمةةا عنةةوان
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 ٌكةةةون لهةةةا عنةةةوان مةةةن وضةةةع ثابت شخصٌة الكاتب فٌها دائمة الحضوركاتبها
 تكةةةون فٌهةةةا شخصةةةٌة الكاتةةةبحٌادٌة
س -3علل تعطى الخاطرة عنوانا ثابتا
ألنها تكون دون عنوانا خاصا بها وهً بذلج تختلف عن المقالة
س -4مثل على العناوٌن الثابتة للخاطرة:
" كرة"  " ،ما قل ودل"
س -5ما هً (مثل على) أنواع الخاطرة؟
تتنوع الخاطرة لتتصل بكل ما ٌخطر على البال فً حةدود ذات الكاتةب ومثٌراتةه الفكرٌةة والعاطفٌةة
فٌكون هناج الخواطر النقدٌة واألدبٌة واالجتماعٌة والتارٌخٌة والفلسفٌة
س -6علل تتسم الخاطرة بطابع الشخصً واإلنسانً معا
ألنها تتصل بكل ما ٌخطر على البال فً حدود ذات الكاتب ومثٌراته الفكرٌة والعاطفٌة مةع حاجتهةا
إلى مثٌر لذات الكاتب
(الخاطرة تعال قض اٌا إنسانٌة عامةة مةع حاجتهةا لمثٌةر لةذات الكاتةب الةذي ٌبةدي رأٌةه دائمةا بتلةج
القضاٌا)
س -2علل تكون شخصٌة كاتب الخاطرة دائمة الحضور
ألنه ٌكتب كل ما ٌدور بخلده من أفكار وتؤمالت فً أي موقف أو أي موضوع مبدٌا رأٌه الشخصً
فً ذلج إذ ال قٌد على حرٌة تفكٌر الكاتب فً ذاته
س -8علل تتنوع الخواطر لتتصل بكل ما ٌخطر على البال
ألنه ال قٌد على حرٌة تفكٌر الكاتب فً ذاته
س -1ما هً السمات الفنٌة للخاطرة؟
ٔ -دورانها حول فكرة واحدة
ٕ -القصر واإلٌجاز
ٖ -األسلوب المركز والتعبٌر المقتصد واللغة المكثفة
ٗ -البعد عن التحلٌل العمٌ القائم على تقدٌم األدلة والبراهٌن
س -01عليل ميين الممكيين أن ال نجييد مين ٌتخصييص ييً كتابيية الخيياطرة وإنميا نجييد ميين ييرع كتاباتييه
للخاطرة
ألن الكتاب ٌخضعون فً كتاباتهم للخاطرة لمواقف الحٌاة الٌومٌة وظروف الحٌاة الصحفٌة
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س -00عدد أشهر كتاب الخاطرة ً الوطن العربً واألردن
 الوطن العربً -:أدٌب إسح  -محمد شةاكر الكرمةً  -خلٌةل ألسةكاكٌنً  -طةه حسةٌن  -عبةاسمحمود العقاد  -جبران خلٌل جبران
 -األردن :النا مامك "حرصا على الوه "

ثالثا :القصة القصٌرة
س -0ما المقصود بالقصة القصٌرة:
مجموعة من األحدا ٌروٌها الكاتب وٌصور فٌها قطاعا من الحٌاة وٌقتصر على حادثةة واحةدة أو
حواد عدة متآزرة ٌتؤلف منها موضوع مستقل بشخوصه ومقوماته وتصورا موقفا تاما من حٌ
التحلٌل والمعالجة واألثر الذي تخلفه فً المتلقً
س -6كٌؾ ٌكون تؤثٌر القصة القصٌرة ً المتلقً ؟ قارن بٌن تؤثٌر القصة القصٌرة ومواقؾ الواقع
الحٌاتً)
التؤثٌر الذي تمار سه القصة القصٌرة فً ذهن المتلقً شبٌه بالتؤثٌر الذي ٌحصةل علٌةه فةً موقةف
من مواقف الحٌاة إال أنه فً القصة القصٌرة ٌؤتً على نحةو منسة ومهةذب ومكثةف ٌمٌةز القصةة
عن تجربة الحٌاة الواقعٌة
س -3ما هو أصل الفن القصصً ومتى ظهر ؟
أصله من الفنون الغربٌة وال ٌتجاوز تارٌخ ظهورها النصف الثانً من القرن الثامن عشر
س -4من هم أهم كتاب القصة القصٌرة الؽربٌٌن الذٌن رسخوا أصولها وشكلوا م.محها؟
 أمرٌكا :ادغار ألن بو فرنسا  :بلزاج  ،موبسان  -روسٌا :غوغول  ،تشٌخوفس -5ما هً الطرق التً تؤثرت من خ.لها القصة القصٌرة العربٌة بالؽربٌة؟
ٔ -الترجمة  :حٌ ترجمت قص كثٌرة عن األدب الغربً خاصة الفرنسً والروسً
ٖ -االتصال المباشر(كٌف تم) :عن طرٌ إتقان اللغات األجنبٌةة واإلطةالع مباشةرة علةى آدابهةا أو
اإلقامة فً بالد الغرب والتعرف عن كثب على آدابها
س -6على ٌد من نشؤة القصة القصٌرة العربٌة؟
على ٌد المصرٌٌن وأهةل الشةام(علل) ألنهةم كةانوا أسةرع اتصةاال وأعمة تةؤثرا بةاألدب الغربةً مةن
غٌرهم
س -2مثل على كتاب القصة التارٌخٌة(الجٌل األول)
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سلٌم البستانً -فرح أنطون ٌ-عقوب صروف -جورجً زٌةدان -عبةد المسةٌ األنطةاكً -معةروفاألرناإوط -محمد تٌمور  -محمود الشٌن  -طه حسٌن  -محمد فرٌد أبةً حدٌةد – علةً الجةارم
 علً أحمد باكثٌر  -توفٌ الحكٌم -نجٌب محفوظس -8من هو كاتب القصة األؼزر إنتاجا من كتاب الجٌل األول؟
جورجً زٌدان الذي كتب أكثر من عشرٌن قصة تإرخ لألحدا اإلسالمٌة الكبرى
س -9ما العوامل التً ساعدت على تطور القصة ً الستٌنٌات؟
 هزٌمة عام ٔ1ٙ0ٔ -تؤثر كتاب القصة بالمذاهب السٌاسٌة والمدارس النقدٌة
س -01ما أثر كل من المدارس النقدٌة والمذاهب السٌاسٌة من جهة وهزٌمة""62من جهة أخر
تطور القصة القصٌرة؟
 المذاهب السٌاسٌة والمدارس النقدٌة:ٔ -تجلى اإلنتاج القصصً شكال ومضمونا ٕ -تباٌن مواقف الكتاب واختالف أسالٌبهم

ً

 هزٌمة":"ٙ0ٔ -دخلت القصة فً منعطف تارٌخً تمردت فٌه على الشكل التقلٌدي للقصة القصٌرة
ٕ -والدة اتجاهات جدٌدة مثل الرومانسً والواقعً والرمزي والحداثً (التجرٌبً)
س -00هناك عوامل أدت إلى اخت.ل المفاهٌم والقوالب واألشكال والمضامٌن ما هً ؟
ٔ -النكسات المتتالٌة مثل حروب الخلٌ والقضٌة الفلسطٌنٌة ٕ -هجمة عصر العولمة
ٗ -شبكات ضخ المعلومات
ٖ -االنفتاح على اآلفا الجدٌدة
س -06الرتباط القصة القصٌرة بالواقع المتؽٌر نتائج ما هً؟
اخةةتالل المفةةاهٌم والقوالةةب واألشةةكال والمضةةامٌن القصصةةٌة األمةةر الةةذي دفةةع بالكتةةاب إلةةى طةةر
أسةةالٌب تجرٌبٌةةة تعتمةةد الحداثةةة الغرائبٌةةة وشةةعرٌة اللغةةة فظهةةرت القصةة البرقٌةةة واإلٌحائٌةةة
والرمزٌة
س -03علل ظهرت القصص البرقٌة واإلٌحائٌة والرمزٌة
الرتبةةةاط القصةةةة القصةةةٌ رة بةةةالواقع المتغٌةةةر ممةةةا أدى إلةةةى اخةةةتالل المفةةةاهٌم والقوالةةةب واألشةةةكال
والمضةةامٌن فةةً القصةةة األمةةر الةةذي دفةةع بالكتةةاب إلةةى طةةر أسةةالٌب جدٌةةدة تعتمةةد علةةى الحداثٌةةة
والغرائبٌة فظهرت هذه األنواع من القص
س -04تتصؾ القصة القصٌرة بالمرونة وضح ذلك
من خالل قدرتها على التجةدد المسةتمر والتحةرر الةدائم مةن القوالةب القصصةٌة التةً ٌضةعها النقةاد
والبح عن الجدٌد فً المضمون والشكل
س -05ما هً عناصر القصة القصٌرة
ٕ -الشخصٌات ٖ -البٌئة
ٔ -األحدا

ٗ -اللغة
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هو الصراع الذي ٌجري بٌن الشخو

المستىي الرابع

وٌعد العنصر الرئٌس فً القصة

س -02ما أنواع الصراع؟
ٔ -خارجًٌ :كون بٌن البطل وقوة مضادة ٕ -داخلً :بٌن البطل مةع نزعةة مةن نزعةات الةنفس
أو رغبة أو قٌمة أخالقٌة
س -08ما أهمٌة الصراع ً العمل القصصً؟==
من خالله ٌتطور الحد وٌنمو
س -09ما المقصود بالشخصٌات:
هةةةً الكةةةائن الةةةذي ٌتحةةةرج فةةةً سةةةٌا األحةةةدا وقةةةد تكةةةون مةةةن اإلنسةةةان أو الحٌةةةوان فتسةةةتخدم
(الحٌوان)رمزا ٌشف عما وراءه من عبر أو تعرٌض
س -61كٌؾ ٌكون حضور الشخصٌات ً القصة:
ٔ-شخصةةٌة رئٌسةةٌة وهةةً شخصةةٌة البطةةل ٕ-شخصةةٌة ثانوٌةةة ٖ-قةةد تةةدور القصةةة حةةول شخصةةٌة
واحدة وحٌدة أو عدة شخصٌات
س -60ما هً أنواع الشخصٌات:
ٔ -الشخصٌة الجامدة(المسطحة) :وهةً الشخصةٌة التةً ال ٌحةد تغٌٌةر علةى بنٌتهةا األخالقٌةة أو
النفسٌة أو األٌدٌولوجٌة
ٕ -الشخصٌة النامٌة :وهً الشخصٌة التً تتكشةف للقةارئ تةدرٌجٌا وتتطةور بتطةور األحةدا فةً
القصة نتٌجة تفاعلها المستمر مع الحد
س -66ما المقصود بـ:
البٌئة  :هً اإلطار الزمانً والمكانً الذي ٌقوم الشخوص بالعمل القصصً ٌه
المكان  :مسرح األحداث  ،الزمان :هو زمن تخٌلً ٌختلؾ عن زمن الوقائع ً الحٌاة
س -63كٌؾ ٌكون المكان مشاركا ً الفعل القصصً؟
عندما ٌكون هو نفسه القوة المضادة للبطل كالغر فً البحر فالبحر هو المكان وفةً نفةس الوقةت
القوة المضادة
س -64كٌؾ ٌوهم الكاتب القارئ بواقعٌة الزمن؟
من خالل قدرة القا على المواءمة والنسجام بٌن األحدا وقوانٌن الزمن الذي تحد فٌه
س -65ما أهمٌة اللؽة ً بناء العمل القصصً ؟
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وحةواد وزمةان ومكةان وحبكةة

ٌتم من خاللها نظم عناصر القصة البنائٌة (ما هً) مةن أشةخا
وهدف
س -66ما هً التقنٌات اللؽوٌة التً قد ٌستخدمها الكاتب ً القصة؟
 الوصف  -الحوار(الدٌالوج)  -الحوار الداخلً (المونولوج)  -السرد  -التداعً  -االسترجاع تٌار الوعً  -الحلمسٌ -62تطلب الحوار وعً الكاتب وٌقظته لكل كلمة ً الحوار علل
ألنه ٌنهض بجملة من الوظائف الفنٌة فً العمل القصصً
س -68ما األمور التً ٌجب أن ٌراعٌها الكاتب ً حواره؟
ٔ -المرونةةةة فةةةً التعبٌةةةر ٕ -التركٌةةةز الشةةةدٌد ٖ -اإلٌجةةةاز حةةةٌن ٌقتضةةةً الموقةةةف االقتضةةةاب
واالقتصاد
ٗ -التفصٌل حٌن ٌستدعً الشرح واإلطناب ٘-العفوٌة والبعد عن التكلف(علل)حتى ٌكون طبٌعٌا
مشابها لما ٌدور فً الحٌاة الٌومٌة
س -69ما المقصود بالهدؾ (المؽز ):
هو الغاٌة التً ٌسعى القا إلى بلوغها أو الرسالة التً ٌرٌد إٌصالها إلى القارئ
س -31ما الهدؾ الذي ٌسعى الكاتب للوصول إلٌه ً قصته؟
ٔ -المتعةةة ٕ -الكشةةف عةةن التجربةةة اإلنسةةانٌة ٖ -إصةةالح المجتمةةع ٗ -حةةل المشةةكالت ٘-
إضافة جدٌدة إلى فهمنا للحٌاة
سٌ -30ندر أن نجد قصة ٌقتصر هد ها على الفن للفن أو العكس علل
ألنه ال قصة حقٌقٌة ناجحة إن لم تتوافر فٌها الصٌاغة الفنٌة المحكمة إلى جانةب الهةدف والرسةالة
إال انقلبت خبرا من األخبار أو لغوا وعبثا
س -36من هم أبرز كتاب القصة القصٌرة ً األدب العربً الحدٌث؟
ٌٔ -وسةةف إدرٌةةس ٌٕ -حٌةةى حقةةً ٖ -زكرٌةةا تةةامر ٗ -غسةةان كنفةةانً
العجٌلً  -ٙالطٌب صال
س -33ما هو أول عمل قصصً أردنً؟==
"أغانً اللٌل" لمحمد صبحً أبو غنٌمة
س -34من هو رائد العمل القصصً ً األردن و لسطٌن ؟
== خلٌل بٌدس
س -35علل كانت الحركة القصصٌة ً لسطٌن أسبق منها ً األردن
بسبب االنفتاح الثقافً المبكر للسكان على الدول العربٌة المجاورة
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س -36ما هً الم.مح الفنٌة والتارٌخٌة للقصة القصٌرة األردنٌة ً الفترات التالٌة؟
ٔ -العشرٌنٌات والثالثٌنٌات:
تمثل مرحلة جٌل الط.ئع وكانت القصة ٌها تارٌخٌة أكثر منها نٌة لكنها مهدت للرٌيادة الفنٌية ٌعيد
محمد سٌؾ اليدٌن اإلٌرانيً أبيرز رائيد للقصية القصيٌرة يً الث.ثٌنٌيات (عليل) إذ قيد قصية متطيورة
تنفتح على عالم اإلنسان وقد أصدر مجموعته القصصٌة األولى (أول الشوط)  -من كتاب المرحلة
 نجاتً صدقً( رائد القصة الواقعٌة) - :عارؾ القرونً
ٕ -األربعٌنٌات:
سارت القصة بخطى واسعة إذ حفلت (جرٌدة الجزٌرة  ،ومجلة الرائد) بعدد من القاصٌن منهم :
 محمود سٌؾ الدٌن اإلٌرانً  -عٌسى الناعوري  -منٌرة شراٌحة  -عبيد الحليٌم عبياس  -أدٌيبعباسً -شكري شعشاعة
ٖ -الخمسٌنٌات:
صييدرت مجموعييات قصصييٌة مثييل " :ميين وحييً الواقييع" ألمييٌن ييارس ملحييس " ،شييعاع النييور"
لمحمد أدٌب العامري " ،أشٌاء صؽٌرة" لسمٌرة عزام " ،طرٌق الشوك" لعٌسى الناعوري
 -4الستٌنٌات:
6
 0استخدمت األشكال القصصٌة الحدٌثة والخروع بالقصة من دور الحكاٌة إليى دور القصية الحدٌثية
 3واإلسهام ً إعادة بناء القصة األردنٌة كشكل نً متمٌز ً الساحة األردنٌة (عليل) ألنهيا سياٌرت
المستجدات والتطورات ً المٌادٌن المختلفة
 ٌحٌييى ٌخلييؾ أع.مهييا - :محمييود شييقٌر  -خلٌييل السييواحري  -جمييال أبييو حمييدان خري قعوار٘-السبعٌنٌات:
تزاٌييييد عييييدد كتيييياب القصيييية وبييييدأت المجموعييييات القصصييييٌة تتييييوالى وتشييييكلت رابطيييية الكتيييياب
األردنٌٌن(دورها) التً أسهمت ً د ع الحركة األدبٌة والثقا ٌة ومنها القصة القصٌرة ومن أع.م
هذه المرحلة:
 هند أبو أحمد عودة إلٌاس ركوخ إبراهٌم العبسً سالم النحّ اسالشعر
 -ٙالثمانٌنٌات:
أصبحت القصة القصٌرة أكثر التصاقا بقضاٌا المجتميع (وضيح) إذ شيهدت السياحة القصصيٌة زخميا
كبٌرا ً النتاع القصصً وتنوعت المضامٌن وتعددت االتجاهات والهواجس
 -2التسعٌنٌات وما بعدها:
شهدت القصة القصٌرة إقباال وازدهارا وتنوعت اتجاهات القاصٌن والقاصات وكان االتجاه التجرٌبً
هو الؽالب ٌها وهذا ٌدل على التجدٌد والبحث عن قوالب قصصٌة تواكب مستجدات العصير وتتيؤثر
به ومن أع.مها :
القاصييٌن-:مفلييح العييدوان -نيياٌؾ نواٌسيية ٌ-وسييؾ ضييمرة -محمييود الرٌميياوي -هييزاع البييراري -سعود قبٌ- .سلٌمان األزرعً
 جمٌلة عماٌرة بسمة النسور جهاد الرجبًالقاصات - :جواهر الر اٌعة
 حزامى حباٌب س -32من أي مجوعة أخذت قصة" أحٌاء سبق أن ماتوا" ولمن هً؟من مجموعة " ما جر ٌوم الخمٌس" لجمال ناجً
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رابـ ًعـا  :الــــــرواٌة
س -0ما المقصود بالرواٌة:
شكل من أشكال القصة ٌتمٌز بالمرونة واالنسٌابٌة وهةً تعبٌةر عةن الحٌةاة بتفصةٌالتها وجزئٌاتهةا
وأحةةةداثها وعالقاتهةةةا أو تجربةةةة إنسةةةانٌة ٌصةةةور فٌهةةةا الروائةةةً الجوانةةةب النفسةةةٌة واإلنسةةةانٌة
واالجتماعٌة فً بٌئة ما فً حقبة زمنٌة
س -6كٌؾ تطرح الرواٌة على نحو مسوغ؟
ٕ -تطور األحدا
ٔ -حركة الشخو
من خالل

ٖ -أسلوب التناول والعرض

س-3ما هً الؽاٌة من الرواٌة ؟
أن تحكً حكاٌة وتصور اإلنسان والجماعة فً مكان وزمان معٌن
س -4متى كانت بداٌة تكون الرواٌة العربٌة؟
بدأت بالتكون فً أواخر القرن التاسع عشر وبداٌات القرن العشرٌن بتؤثٌر اآلداب الغربٌة إذ تعرف
الكاتب العربً على الرواٌة الغربٌة بؤشكالها المتعددة ومراحلها المختلفة ونتاجها المكتمل
س -5عدد اآلراء ً نشؤة الرواٌة العربٌة
ٔ -فرٌ ٌرى أن الرواٌة تكمن أصولها فً الترا العربً القدٌم
ٕ -فرٌ ٌرى أن الرواٌة فن حدٌ وافد إلى األدب العربً من اآلداب األوروبٌة
س -6متى ظهرت أول رواٌة أوروبٌة؟
فً القران الثامن عشر وهذا ٌعنً أن الرواٌة العربٌة تؤخرت قرنٌن عن الرواٌة الغربٌة
س -2ما هً أول رواٌة أوروبٌة؟
رواٌة بامٌال  :لصموئٌل رٌتشار سون
س -8كٌؾ اطلع الكاتب العربً على الرواٌة الؽربٌة؟
اطلع علٌها جملة واحدة بنتاجها المكتمل وبمراحلهةا المختلفةة عةن طرٌة اإلطةالع المباشةر أو مةن
خالل حركة الترجمة
س -9علل اختلط إنتاع الروائً العربً بمختلؾ المراحل والتٌارات األدبٌة للرواٌة
ألنه اطلع على الرواٌة الغربٌة بمراحلها ونتاجها المتكامل جملة واحدة
س -01كٌؾ كانت رحلة الرواٌة العربٌة؟
بدأت بالكالسٌكٌة إلى الرومانسٌة وصوال إلى الواقعٌة والحداثة فً أوائل القرن العشرٌن
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س -00علل مصر هً الرائدة ً العمل الروائً العربً
ألنها استطاعت أن تنتبه إلى هذا الفن وأخةذ أدبائهةا ٌترجمةون وٌةؤلفون ومةا لبثةت أن انتشةرت فةً
الشام والعرا التً تتبعت مصر فً هذا الفن
س -06ما هً الم.حظات (السمات  ،الم.مح) على الرواٌة ً مرحلة الرٌادة
ٔ -الخصوبة والتنوع فً اإلنتاج الروائً
ٕ -أثبت مكانتها فً مجال الكتابة األدبٌة
ٖ -تسجٌل واقع المجتمع من خالل موقف فكري مسب ٌنزع إلى المثالٌة
ٗ -تغلٌب الترجمة الذاتٌة
٘ -أخذت البٌئة فً هذه األعمال طابعا خاصا
س -03علل لظهور الرواٌة االجتماعٌة
بسبب المزج بٌن البٌئة وحٌاة المإلفٌن الخاصة من خالل إٌجاد عالقة ثنائٌة بٌن البٌئة واألدب
س -04علل شملت الرواٌة مساحة واسعة من النتاع الروائً العربً
ألن األوضةةاع االجتماعٌةةة والسٌاسةةٌة التةةً سةةادت المجتمةةع العربةةً خةةالل الربةةع الثةةانً مةةن القةةرن
العشرٌن كانت مادة خصبة أمام كتاب الرواٌة االجتماعٌة الذٌن تقاربت أعمالهم(كٌف) فً التعرض
لبعض مشكالت المجتمع مثل الفقر والرذٌلة ومشكالت الفرد الخاصة مثل الحب والزواج والفرا
س -05أخذت البٌئة ً أعمال الروائٌٌن الرواد طابعا خاصا علل
ألن الرواٌة اتجهت إلى تغلٌب الذاتٌة مما جعل تسجٌل البٌئة ٌؤخذ طابعا خاصا ارتبط إلةى حةد كبٌةر
بتجارب المإلفٌن الخاصة من خالل إٌجاد عالقة ثنائٌة بٌن البٌئة واألدب
س -ٔٙما هً أبعاد الرواٌة الواقعٌة؟==
ٕ -البعد االجتماعً
ٔ -الحد
س -02ما المقصود بالرواٌة الجدٌدة :
هً الرواٌة التً تؤثرت بفلسفات العالم المعاصر وأفكاره وأٌدٌولوجٌاته
س -08ما الذي ترتب على تؤثر الرواٌة بفلسفات العالم المعاصر وأ كاره وأٌدٌولوجٌاته؟
ٔ -لم تعد تقنع ببعدي الواقعٌة(الحد والبعد االجتماعً)
ٕ -بحثت عن سر الحقائ بال من الحقائ الخارجٌة
ٖ -نظرت إلى الفن على أنه أسطورة الفنان المعاصر التً تحمل من اإلٌماءات المعقدة بقدرما
فً حٌاة اإلنسان المعاصر من التعقٌد والتشابج
ٗ -ال تهدف إلى مجرد معرفة الحٌاة حسب بل إعادة تشكٌلها
س -09علل نظرت الرواٌة الجدٌدة إلى الفن عليى أنيه أسيورة الفنيان المعاصير وليم تعيد تقنيع ببعيدي
الواقعٌة
بسبب تؤثرها بفلسفات العالم المعاصر وأفكاره وأٌدٌولوجٌاته
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س -61انصرؾ الفن ً الرواٌة الجدٌدة عن الواقع إلى الحٌاة من خ.ل رإٌا داخلٌة علل
ألنها تبح عن سر الحقائ بدال من الحقائ الخارجٌة
س -60علل سٌطر تٌار الوعً على الرواٌة الجدٌدة
بسبب انصراف هذا الفن عن الواقع إلى الحٌاة من خالل رإٌا داخلٌة ال تستهدف الحٌةاة حسةب بةل
إعادة تشكٌلها
س -66ما هً اتجاهات الرواٌة الجدٌدة ؟
ٔ -الوجودٌة ٕ -التجرٌبٌة (الحداثٌة)
س -63علييل كٌييؾ عبييرت الرواٌيية الجدٌييدة عيين همييوم اإلنسييان المعاصر؟(ٌسييود الرواٌيية الجدٌييدة
الؽموض الذي ٌحجب الفهم عن القراء)
من خةالل بنةاء لةم ٌعةد ٌقنةع بالبعةد االجتمةاعً وإنمةا طمة إلةى طةرح الكثٌةر مةن اإلبعةاد مةن خةالل
اعتماده فً الغالب على تقنٌة تٌار الوعً بمستوٌات فنٌة متباٌنة
س -64ما هً عناصر الرواٌة ؟
ٕ -الشخصٌة ٖ -الزمان والمكان(البٌئة)
ٔ -الحد

ٗ -السرد

٘ -الحوار

س -65ما المقصود بالحدث:
هو الفعل البشري أو الفعل الذي تقوم به الشخصٌة فً العمل الروائً
س -66ما أهمٌة الحدث ً الرواٌة ( :علل تت.زم الشخصٌة مع الحدث)
التعبٌر عن صفات الشخصٌة وسماتها
س -62ماذا تعنً الطبٌعة الفنٌة لؤلحداث وتسلسلها
أن ٌتمٌز بالحركة والتوتر والمفارقة والغموض واإلثارة (علل) لجذب اهتمام القارئ وتشوٌقه إلةى
المتابعة
س -68ما المقصود بالحبكة
هً بناء األحدا أو ترتٌبها وتسلسلها
س -69ما أهمٌة الحبكة:
تعد العمود الفقري للرواٌة والموجه األساسً لها
س -31ما أهمٌة الشخصٌة ً الرواٌة (علل الشخصٌة هً الرواٌة)
ركٌزة الروائً األساسٌة فً الكشف عن القوى التً تحرج الواقع ومن غٌرها ال وجود للرواٌة
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س -30ما هً أنواع الشخصٌات الروائٌة؟
ٕ -شخصٌة ثانوٌة
أ  -ٔ : -شخصٌة رئٌسٌة
ب -0 : -شخصٌة مسطحة(بسٌطة ثابتة)  :وهً التً ال تإثر فً األحدا أو تتؤثر بها
ٕ -شخصةٌة نامٌةةة :هةً التةةً تبنةى خطةةوة خطةةوة وتتكشةف بالتةةدرٌ وتتفاعةل مةةع األحةةدا
وتتطور بتطورها
س -36لماذا سمٌت الشخصٌة النامٌة بذلك:
ألنها تنمو وتتغٌر
س -33ما المقصود بالزمان والمكان ً الرواٌة؟
هةةةً بٌئةةةة الرواٌةةةة أو المرحلةةةة أو العصةةةر أو المحةةةٌط أو الوسةةةط الةةةذي تتحةةةرج فٌةةةه ومةةةن خاللةةةه
الشخصٌات
س -34كٌؾ ٌرسم الراوي الزمان والمكان (البٌئة) ً الرواٌة؟
من خالل تجاربه ومالحاته ومشاهداته وقراءاته وخٌاله
س -35ما المقصود بالسرد  ( :ما أهمٌته)
هو الق أو الحركة وهو الحامل لكل شًء فً الرواٌة فمن خالله تبرز الرواٌة وٌتحدد بناإها
س -36ما هً التقنٌات السردٌة ً الرواٌة
ٖ -الرسةائل
ٔ -الضمائر بؤنواعها ٕ -المذكرات
 -ٙالحلم  -0التداعً

ٗ -التةذكر واالسةترجاع

س -32ما هً الوظٌفة العامة للتقنٌات السردٌة ؟
تحقٌ التوازن للعمل الروائً
س -38ما أهمٌة الحوار ً العمل الروائً ؟
ٔ -زخرفة لتقوٌة اإلٌهام بالواقعٌة
ٕ -الكشف عن خصائ الشخصٌات وصفاتهم ومستوٌاتهم
س -39ما أنواع الحوار ً الرواٌة ؟
ٔ -الحوار الداخلً (المونولوج)

ٕ -الحوار الخارجً ( الدٌالوج)
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س -41ما المقصود بالحوار الداخلً:
هو حوار من طرف واحد أو حوار الشخصٌة مع نفسها وفٌه تغٌب الشخصٌة عةن واقعهةا وٌجةري
فً داخلها حدٌ عما تحةس خالطةة حاضةرها بماضةٌها بمسةتقبلها مازجةة الحلةم بالحقٌقةة والواقةع
بالطموح والٌؤس باألمل
س -40ما أهمٌة الحوار الداخلً؟
تحاول الشخصٌة فٌه أن تتبٌن نفسها ونعرف ذاتها
س -46ما المقصود بالحوار الخارجً ؟
هو حوار بٌن طرفٌن أو شخصٌن
س -43ما أهمٌة الحوار الخارجً (أشكاله)؟
ٔ -اإلخبار وتقدٌم المعلومات(أسذج أشكاله ) ٕ -التمهٌد ألحدا سةتقع ٖ -الكشةف عةن أحةدا
سابقة وتفسٌر كٌفٌة وقوعها
س -44اذكر أبرز أع.م الرواٌة العربٌة
الخةراط  -عبةد الةرحمن منٌةف -
 نجٌب محفوظ ٌ -وسف إدرٌس  -ح ّنا مٌنةة  -إدواردّ
 غسان كنفانًالط ٌّب صال
الطةاهر ّ
ٌوسف القعٌةد  -جبةرا إبةراهٌم جبةرا  -جمةال الغٌطةانً  -إبةراهٌم الكةونً ّ -وطةار -
صنع هللا إبراهٌم  -نوال السعداوي
س -45علل ال تتمٌز الرواٌة األردنٌة بخصوصٌة ً الذوق أو االتجاه عن الرواٌة العربٌة
ألنها جزء من مسٌرة الرواٌة العربٌة الحدٌثة تخضع لما تخضع له الرواٌةة مةن مةإثرات وتٌةارات
واتجاهات
س -46متى نِشؤت الرواٌة األردنٌة ؟
نشؤة فً أعقاب ظهورها فً الوطن العربً
س -42كٌؾ كانت م.مح البداٌات ً الرواٌة األردنٌة؟
لم تكن تحمل مالم الرواٌة الفنٌة إال مع كثٌر من التجوز
س -48ما هً أول رواٌة أردنٌة ظهورا وأول رواٌة أردنٌة رائدة
حسب الظهور  :رواٌة عقٌل أبً الشعر "الفتاة األرمٌنٌة فً قصر ٌلدز"
حسب الرٌادة  :رواٌة عبد الحلٌم عباس "فتاة من فلسطٌن"
س -49علل تعد رواٌة " تاة من لسطٌن" هً الرواٌة األردنٌة الرائدة
لما تتمٌز به من مالم فنٌة تبشر بشًء من النض ال تدانٌها فٌه الرواٌات السابقة
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س -51تتبع الرواٌة األردنٌة حسب ظهورها التارٌخً:
ٕٔ" -ٔ1الفتاة األردنٌة ً قصر ٌلدز"لعقٌل أبو الشعر وهً المحاولة األوليى يً الرواٌية األردنٌية
ودار موضوعها حول التصدي للحكم العثمانً ومظالمه وقد حكم على كاتبها باإلعدام
" -ٔ1ٖ0أبناء الؽساسنة وإبراهٌم باشا" روكس بز زاٌد العزٌزي وهً قصة حقٌقٌية جيرت أحيداثها
ً عهد إبراهٌم باشا
ٓٗ" -ٔ1حماة الفضٌلة" لتٌسٌر ظبٌان ظهرت على صيفحات جرٌيدة الجزٌيرة ثيم يً كتياب مسيتقل
وقييد نسييبها إلييى تيياة بت وقٌييع أبجييد وكانييت رواٌتييه تعلٌمٌيية وعظٌيية وهييو أول روائييً أردنييً ييً تييرة
األربعٌنٌات
٘ٗ: -ٔ1ذكرٌات" لشكري شعشاعه وهً أقرب إلى السٌرة الذاتٌة منها إلى الرواٌة الفنٌة
" -ٔ1ٗ1فتاة من فلسطٌن"  "،فتى مةن دٌةر ٌاسةٌن" عبةد الحلةٌم عبةاس ثةم رواٌةات " مغةامرات
تائبة  ،حب من الفٌحاء  ،زهرة الزٌزفون"
٘٘" -ٔ1مارس ٌحرق معداته" لعٌسى الناعوري التً استلهمها من الفكر األسطوري
" -ٔ1٘1بٌييت وراء الحييدود  ،لٌليية ييً القطييار" وتعكسييان اجعيية الشييعب الفلسييطٌنً وتبييٌن صييورة
التهجٌر القسرٌة
 -ٔ1ٙ6شهدت مٌ.د ث.ثة روائٌٌن هم -:تٌسٌر سبول"أنت منيذ الٌيوم" - ،أميٌن شينار "الكيابوس"-،
سالم النحاس أوراق عاقر"
ٓ" -ٔ10الضحك " ؼالب هلسا وهً إلى جانب الرواٌات الث.ثة السابقة تمثل األساس الحقٌقً الذي
تم علٌه بناء الرواٌة ً األردن ً رأي كثٌر من النقاد
س -50ما هً الم.مح الروائٌة األردنٌة ً الحقب التالٌة:
 ما قبل الخمسٌنٌات  :لم تستطع التفاعل مع التشكٌل الروائً بصورة نٌة لكنها تبقيى أرضيٌة مهميةلتطور الرواٌة األردنٌة
 الخمسٌنٌات :ظهور بعض الرواٌات التً تعد ناضجة من الناحٌة الفنٌةالسبعٌنٌات :صدور العدٌد من الرواٌات على الصعٌد الفنً والتً تعد األساس الحقٌقً الذي بنٌةتعلٌه الرواٌة األردنٌة
الثمانٌنٌات وما بعدها :توسيعت األعميال الروائٌية وقيد حققيت الرواٌية انط.قتهيا الحقٌقٌية إذ شيهدتنهوضا روائٌا متمٌزا من حٌث الكم والكٌؾ وصوال إلى رواٌة الحداثة ً العقود ال.حقة
س -56عدد أبرز أع.م الرواٌة ً األردن:
 جمال ناجً - مإنس الرزاز ؼالب هلسا  -سالم النحاس  -سحر خلٌفة زهرة عمر سمٌحة خرٌسإبراهٌم نصر هللا  -هاشم ؼراٌبة ٌ -وسؾ ضمرة
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خامسا :المسرحٌة ( الدراما )
س -0ما المقصود بالمسرح:
فن ٌرمً إلى تفسٌر أو عرض شؤن من شإون الحٌاة أمام جمهور من المتفرجٌن بواسطة ممثلٌن
ٌتقمصون أدوارهم على خشبة المسرح
س -6علل هناك ارتباط عضوي وع.قة جدلٌة بٌن المسرح والناس
ألنهم ٌستمدون منه فهما أنض وأوعى للعالم وهو ٌستمد منهم الحٌاة واالستمرار
س -3كٌؾ نشؤ المسرح (أصول  ،تطور )
كانت أصوله ٌونانٌة وقد نشؤ نشؤة دٌنٌة ثم تطور لٌتنةاول اإلنسةان فةً حٌاتةه ومجتمعةه وعالقاتةه
اإلنسانٌة
س -4ما هً وظٌفة المسرحٌة التراجٌدٌة  ،الكومٌدٌة ؟
 الكومٌدٌة(الملهاة) :نقد مفاسد الحٌاة التراجٌدٌة (المؤساة) :التطهٌرس -5على ماذا تقوم حقٌقة المسرح؟
تقوم على فكرة الصراع
س -6ما هً أشكال الصراع ً المسرح؟
ٖ -صراع اإلنسان مع نفسه
ٕ -صراع اإلنسان مع اإلنسان
ٔ -صراع اإلنسان مع القدر
ٖ -صراع اإلنسان مع كل القوى التً تحد من إرادته أو تقلل من شؤنها
س -2ما األمور التً تسعى المسرحٌة إلى تصوٌرها ؟
ٕ -تصوٌر القضاٌا االجتماعٌة والفكرٌة والسٌاسٌة
ٔ -تصوٌر النماذج والمواقف البشرٌة
ٗ -تصوٌر إرادة اإلنسان فً صراعه أمام القوى والضغوط المتعددة
س -8كٌؾ تصور المسرحٌة المواقؾ والنماذع اإلنسانٌة؟
ٌتم ذلج فً إطار من الفن قادر على اإلنتاج والتؤثٌر والكشف وٌقوم بةذلج شخصةٌات تحٌةا وتةروي
قصتها أو تعرض قضٌتها من خالل الحوار
س -9كٌؾ تؤثرت المسرحٌة بالتطور الذي أصاب نون األدب األخر ؟
ٔ -ظهور تٌارات مختلفة فً المسرح
ٕ -ظهور مسرحٌات جدٌدة خرجت على األسس القدٌمة للمسرح
ٖ -تناول موضوعات جدٌدة
ٗ -بنت عالقات مختلفة تتجاوب مع العصر واإلنسان
٘ - -ر ض نظرٌة التطهٌر أو الهدؾ التخدٌري للمسرح
 -ٙتقدٌم المسرح على أنه ن التعلٌم واإلٌقاظ والتنبٌه
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 - -0تؽٌر الداللة االصط.حٌة للفظ الدراما
س -01ظهرت مسرحٌات جدٌدة ً القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن علل( ما العواملتتت)
بسبب
ٔ -تؤثر المسرح بالتطور الذي أصاب فنون األدب األخرى
ٕ -استقالل الفكر اإلنسانً فً مواقفه
ٖ - -التحرر من سٌطرة الترا القدٌم
س -00تتبع الداللة االصط.حٌة للفظ الدراما (الشعر الدرامً)(تؽٌر الداللة االصط.حٌةتت)
كان الشعر الدرامً ٌطل على النوعٌن (التراجٌدي والكومٌدي ) إال أنه صار ٌطل الٌوم فقط على
المسرح الجاد أو ذي الطابع الجاد الذي ال ٌعتمد على إثارة الضحج
س -06ما الفرق بٌن المسرحٌة الدرامٌة والمسرحٌة الكومٌدٌة؟
المسرحٌة الدرامٌة هً الجادة التً ال تعتمد إثارة الضحج أما الكومٌدٌةة فهةً الهزلٌةة التةً تعتمةد
على إثارة الضحج
س -03ما العوامل التً أثرت ً ظهور المسرح العربً؟ (كٌؾ مهدت الطرٌق لقبول األذواق للفين
المسرحً)
ٔ -اللقاء بٌن الشر والغرب
ٕ -الترجمات المتعددة ألعمال كورنً وراسٌن ومولٌٌر وشكسبٌر
ٖ - -تمثل أعمال مسرحٌة مثل السٌد  ،هوراس أندروماج ،مٌروب
ٗ -العوامل الداخلٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة واألدبٌة والفنٌة
س -04علييل كييان للعوامييل الداخلٌيية واالجتماعٌيية واالقتصييادٌة والسٌاسييٌة واألدبٌيية والفنٌيية أثيير ييً
ظهور الفن المسرحً
للتعبٌر عن حركة الواقع الملًء بالقل التناقضات واالضطرابات والمتغٌرات التً هزت الشخصةٌة
العربٌة من جذورها وخلخلت القٌم الثابتة الراسخة
س -05ما أول مسرحٌة تم عرضها وأٌن وعلى ٌد من ؟
مسرحٌة "البخٌل" لمولٌٌر فً لبنان وعلى ٌد المسرحً مارون النقاش
س -06ما دور األسماء التالٌة ً نشؤة المسرح؟
 مارون النقاش:عرض أول مسرحٌة فً الوطن العربةً فةً لبنةان وذلةج فةً بٌتةه مةع مجموعةة مةن أصةدقائه إثةر
عودته من إٌطالٌا حٌ شاهد التمثٌل على المسارح فؤدهشه ما فً ذلج من اللذة والفائدة فنقل هذا
الفن إلى بةالده فمثةل مسةرحٌة"البخٌل" ثةم "أبةو الحسةن المغفةل أو هةارون الرشةٌد" ثةم "الحسةود
السلٌط " وهً فكاهٌة
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 أبو الخلٌل القبانً:حةةاول تؤسةةٌس قواعةةد المسةةرح فةةً سةةورٌا فقةةدم أعمةةاال استعراضةةٌة فةةً مقهةةاه الخةةا لكةةن شةةل
تجربته جعلته ٌتوجةه إلةى مصةر فالقةى فنةه هةوى فةً قلةوب المصةرٌٌن واعترفةوا لةه بالفضةل فةً
ترسٌخ جذور هذا الفن من خالل إسهامه مع فرقته فً بع التارٌخ اإلسالمً والعربةً وجعةل لغةة
المسرح مسجوعة على طرٌقة المقامات كما أدخل إلى المسرحٌات المقطوعات الموسٌقٌة
 الخدٌوي إسماعٌل:بنى دار األوبرا التً مثلت علٌها أوبرا عاٌدة
 ٌعقوب صنوع :أنشؤ مسرحا عربٌا قدم فٌه خالل سنتٌن اثنتٌن وثالثٌن مسرحٌة ما بٌن مإلفة ومترجمة
 جورج أبٌض:بعة فةً المسةرح روحةا جدٌةةدة بعةد عودتةه مةن دراسةته فةةً فرنسةا فعربةت المسةرحٌات األجنبٌةةة
بؤسلوب را
 الشقٌقان "محمد ومحمود "تٌمور:قدما المسرحٌات االجتماعٌة
 توفٌ الحكٌم:قام بدور نهضوي فً المسرح النثري
 أحمد شوقً وصالح عبد الصبور:أبدعا فً المسرح الشعري
س -02تتبع نشؤة المسرح ً الدول التالٌة
 لبنان :أدخل ميارو ن النقياه المسيرح إلٌهيا وقيدم عيدد مين المسيرحٌات ناليت إعجياب الحضيور وبيع و اتيه
انتشر هذا الفن ً المدارس والمعاهد وأنشئت المسارح الخاصة والعامة لكن المسرح أصيٌب بنكسية
ً الحرب األهلٌة اللبنانٌة اتجه ت.مٌذ النقاه والمشيتؽلون بالمسيرح إليى مصير (علةل) التيً كانيت
تعٌه حٌاة استقرار وازدهار وانفتاح ً عهد الخدٌوي إسماعٌل
 سورٌا:حيياول المسييرح ٌهييا أن ٌإسييس قواعييده بجهييود المسييرحً أبييو خلٌييل القبييانً الييذي كييان ٌقييدم أعميياال
مسرحٌة استعراضٌة ً مقهاه الخاص لكن تجربته لم تنجح (علل) ألنه تعرض للمضياٌقة والتشيهٌر
من المحا ظٌن انتهى األمر بحرق مسرحه لٌتوجه بعد ذلك إلى مصر
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المستىي الرابع

القضايا األدبية

 مصر:ازدهر المسرح المصري ً القرن التاسع عشر (علل) بتؤثٌر الفرق اللبنانٌة والسورٌة الهاربية مين
جحٌم القٌود ً ب.دها إليى جانيب جهيود المصيرٌٌن اليذٌن اسيتوعبوا هيذا الفين وبرعيوا ٌيه ود عيوا
المسرح إلى األمام
س -08ما هً عناصر العمل المسرحً؟
ٕ -الممثلون ٖ -الجمهور
ٔ -الن
س -09ما هً عناصر المسرحٌة؟
ٔ -الحدث المسرحً
ٕ -الشخصٌة المسرحٌة
ٖ -الصراع المسرحً
ٗ -الحوار المسرحً
س -61ما المقصود بالحدث المسرحً؟
لٌس فعال عادٌا وإنما حد فنً ٌعرض من خالل الحركة والحوار (التمثٌل) وهو مقٌد بإمكانٌات
المسرح فً الزمان والمكان

والتفىق أيها األحبة
بالتىفيك
ُّ
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