أ)بوّنىمظاهرىإحواءىالذّطرىالطربؽىالقدومىلدىىمدردظىاإلحواءىوالنّكضظىمعىالتّمثولى .ى
-1احتذاء نهج ال ّشعراء القدامى فً بناء القصٌدة
-2انتشار شعر المعارضات
-3ال ّتفاعل مع األحداث السٌّاسٌّة واالجتماعٌّة.
ب)رددّىالخصائصىالفنوّظىلذطرىمدردظىاإلحواءى .ى
ٌ-1جاري ال ّشعراء القدامى فً التقٌّد بنمط القصٌدة القدٌمة
ٌ-2جدد فً األغراض الشعرٌّة
-3تغلب على أشعاره النبرة الخطابٌّة.
ج)بوّنىبطضىالمؤثّراتىالثّقافوّظىفؽىذطرىجمارظىالدّووان .ى
-1ال ّت ّأثر ّ
بالثقافة الغربٌة اإلنجلٌزٌة مثل األدباء شٌلً وهازلت
د)اذكر ثالثة مالمح تناولها شعراء جماعة ال ّدٌوان ّ
ومثل علٌها.
 -1التعبٌر عن النفس اإلنسانٌة وما ٌ ّتصل بها من تأمالت فكرٌة.
-2التفاعل مع موضوعات الطبٌعة الحسٌّة
-3الحدٌث عن ال ّشكوى واأللم.
هـ)ىىكوفىنظرتىجمارظىأبولوىإلؼىاإلتجاهاتىالذطروّظىاألخرى؟ ى
لم ٌدخلوا فً معارك جدلٌة مع شعراء االتجاهات الشعرٌّة األخرى ونظروا إلٌهم نظرة احتراموتقدٌر.
و)اذكرىاثنونىمنىالموضوراتىالذطروّظىالتؽىتناولتكاىجمارظىأبولوى .ى
-1اإلنغماس فً الطبٌعة وال ّتعلق بجمالها.
-2اإلهتمام بالحبّ والحدٌث عن المرأة
-3االستمتاع بحٌاة الرّ ٌف.

ز)اذكرىالرابطتونىاألدبوتونىاللّتونىأددكماىذطراءىالمكجر .ى
-1الرابطة القلمٌّة رئٌسها جبران خلٌل جبران
-2العصبة األندلسٌّة

رئٌسها رشٌد الخوري

ح)اذكرىثالثظىموضوراتىرالجكماىذطرىالمكجر ى
-1الحنٌن إلى الوطن
-2ال ّتفاؤل واألمل
-3ال ّتسامح وال ّتعاٌش.
ط)ادتنتجىالمبادئىالتؽىنادتىبكاىالثّورةىالطربوظىالكبرى .ى
-1االعتزاز بالقومٌّة العربٌّة
-2االستٌاء من سٌاسة العثمانٌٌن ووصف ظلمهم.
-3مدح ال ّشرٌف الحسٌن بن علً وأبنائه
-4رثاء ال ّشرٌف الحسٌن بن علً.
ر)لمىوتموّزىذطرىالثّورةىالطربوّظىالكبرىىبالنبرةىالخطابوّظ؟ ى
نظرا لطبٌعة ّ
الظروف السٌاسٌة التً كانت تستلزم استنهاض الهمم واستثارة ال ّنفوس فً سبٌل
الوقوف فً وجه ّ
الظلم .
السّؤال الرّ ابع :

(33عالمة)

أ)ررّفىكلّاًىممّاىوأتؽى :ى
المعارضات الشعر ّية :هً قصائد نسجها قائلوها على نمط قصائد سابقة مشهورة تشترك معا فً
الوزن والقافٌة والموضوع.
اإللياذة اإلسالم ّية :قصٌدة كتبها أحمد محرم فً ثالثة آالف بٌت صوّ ر حٌاة النبً منذ والدته
حتى وفاته والتزم التسلسل الزمنً فً عرض األحداث.
المقالة :هً فن أدبً نثري ٌتناول موضوع معٌن بهدف إقناع القارىء بتقبل فكرة ما وإثارة
عاطفة تجاهه فتظهر شخصٌة الكاتب.
الخاطرة :فن نثري حدٌث ارتبط فً نشأته بالصّحافة فً مختلف مناحٌها األدبٌة واالجتماعٌّة
والسٌّاسٌّة .

السيرة ّ
الذات ّية :فن نثري أدبً ٌتناول حٌاة شخصٌة إنسانٌّة ذات تمٌّز واختراق تعتمد فٌها
ّ
الرّ وح القصصٌة ولكنها قصصٌة غٌر حرّ ة.
ال ّ
شخص ّية المحور ّية :هً الشخصٌّة التً تدور حولها معظم األحداث وٌطلق علٌها اسم البطل
وال ّتعلق بها.
ب)وازنىبونىالقصّظىالقصورةىوالرّواوظىمنىحوثىالذّخوصىوالمكانىوالزّمان .ى
القصظىالقصورة ى

ى
ان ّشخىص

الرّواوظ ى

غانبا ماتقىو انقصّت انقصيرة عهى شخصيت انرّوايت يغهب عهيها تع ّذد ان ّشخصياث
واحذة(انبطم)

انرّئيست

أو

(األبطال)وكذنك

اننّاميت
تع ّذد

انشخصياث

اننّاميت.
ان ّسمان وانمكان

ان ّسمان وانمكان واحذ محذد

تع ّذد األزمنت واألماكه فيها.

ج)رلّلىكالًىممّاىوأتؽ :ى
-1وطدّىرنصرىالدّردىمنىأبرزىرناصرىالرّواوظى .ى
أل ّنه الوعاء اللغوي الذي ٌحتوي ك ّل عناصر الرواٌة وٌنقل األحداث والمواقف من صورتها
الواقعٌّة إلى صورة لغوٌّة تجعل القارىء ٌتخٌلها وكأنه ٌراها بالعٌن.
-2بلغىنجوبىمحفوظىبفنّىالرّواوظىذروةىاإلبداعى.ى ى
كان لرواٌته شهرة عالمٌة فقد حصل على جائزة نوبل فً األدب عام 1811
-3منىذروطىكاتبىالدّورةىالدّقظىىوالموضوروّظى ى
االبتعاد عن العاطفة الزائدة التً تحرف السٌّرة عن وضعها ّ
الطبٌعً
-4تطدّىالمجمورظىالقصصوظى"أوّلىالذّوط"ىلمحمودىدوفىالدّونىاإلورانؽىالبداوظىالحقوقوظى
للقصّظىفؽىاألردن ى
أل ّنه تم ّكن من متابعة تجربته وتطوٌرها طول العقود المتتالٌة وأسهم عن طرٌق شخصٌته
وثقافته فً تأكٌد مكانة القصّة القصٌرة بٌن الفنون األدبٌة.

فيها

-5وكثرىفؽىالتّفطولظىادتخدامىالرّمزىواالدطورة.ىقادرةىرلؼىتولودىالمطانؽىكماىووظفى
األدطورةىوهذاىوزودهاىرمقاىوورتقؽىبالمدتوىىالفنؽىللقصودة .ى
لل ّتعبٌر عن المعانً التً ٌرٌدها ومن الطبٌعً أن تظ ّل هذه الرّ موز على آفاق واسعة
-6لقّبىفؤادىالخطوبىبذاررىالثّورةىالطربوّظىالكبرىى ى
الذٌن مجّ دوا ّ
ألنّ ال ّشٌخ فؤاد الخطٌب من أبرز ال ّشعراء ّ
الثورة فً قصائد من عٌون ال ّشعر
العربً مثل قصٌدة تحٌة النهضة التً ألقاها بٌن ٌديّ ال ّشرٌف الحسٌن بن علً
-7ىربّرىذطراءىالمكجرىرنىالقومىاإلندانوّظىفؽىذطرهم .ى
إنّ ال ّشعر تعبٌر عن موقف إنسانً وله رسالة سامٌة ٌنقلها ال ّشاعر إلى ال ّناس بلغة سهلة واضحة
تدعو إلى القٌم العلٌا لتحقٌق الخٌر والعدل
-8تدموظىجمارظىأبولوىبكذاىاالدم .ى
نسبة إلى إله ال ّشعر والموسٌقى عند اإلغرٌق
-9ابتطادىجمارظىالدّووانىرنىذطرىالمنادباتىوالمجامالت.ى ى
الذات والهٌام ّ
ألنّ شعرهم ٌنحو إلى ال ّتجدٌد فً المعانً ال ّشعرٌّة بال ّتركٌز على ّ
بالطبٌعة
ومعالجة الموضوعات النفسٌّة
د)اكتبىأربطظىأبواتىذطروّظىممّثلظىلذطرىالثّورةىالطربوّظىالكبرىى،ممّاىوردىفؽىالكتابى
المقرّرى .ى
َحي ال ّ
والحرما
وحي البيت،
َ
شريفَ ،
يا صاحب ال ّهمة ال ّ
شماء ،انت لها

وانهض ،فمثلك يرعى العهد ّ
والذمما
إن كان غيرك يرضى األين والسأما

الع َر ِ
ب األحرار إن لكم
أيه بني َ

فجرا أطل ّ على االكوان مبتسما

يا ابن النبي وأنت اليوم وارثهم

قد عاد م ّتصال ما كان منفصال

هـ)ىاكتبىأربطظىأبواتىذطروّظىممّثلظىلذطرىالمقاومظ،ىممّاىوردىفؽىالكتابىالمقرّر .ى
إذا ال ّ
شعب يوما أراد الحياة
وال ُبدّ لليل أن ينجلى

فال بد أن يستجيب القدر
ال ُبد للقيد أنْ ينكسر

وحدّثني روحها ال ُمست ْتر
َ

كذلك قالت لي الكائنات

و)حدّدىالموضوعىالذّيىومثّلػىكلّىبوتىمنىاألبواتىاتآتوظى،واالتّجاهىالذّطريىالذّيىومثّلػى :ى
قم للمعلّم وفّه التّبجيال

كاد المعلّم أن يكون رسوال

(اإلتجاه الكالسٌكً /ال ّتفاعل مع األحداث السٌّاسٌة)
أنا يف جهاحك حيث غاب مع الدّجى وإن استقّر على الثّرى جُثماني
(جماعة الدٌوان ال ّتفاعل مع الموضوعات الحسٌّة)
يا قاسي القلب كيف تبتعد

إنّي غريب الفؤاد منفرد

(جماعة أبولو –االهتمام بالحبّ والحدٌث عن المرأة)
وظلّت التّينة الحمراء عاريّة

كأنّها وتد في األرض أو حجر

(النزعة اإلنسانٌة –شعر المهجر)
يا أخي ال تمل بوجهك عنّي

ما أنا فحمة وال أنت فرقد

(شعر المهجر النزعة اإلنسانٌّة)
ركّزوا رفاتك في الرّمال لواء

يستنهض الوادي صباح مساء

(شعر المقاومة)
لعلّ الذّي ولّى من الدّهر راجع

فال عيش إن لم تبق إالّ المطامع

(شعر المقاومة –تأكٌد مفهوم القومٌة العربٌة)
ح)اندبىالكتبىاتآتوظىإلؼىمؤلّفوكا :ى
الضّحك (غالب هلسة)
–زٌنب (محمد حسٌن هٌكل)
 -غربة الرّ اعً (إحسان عبّاس)

 رحلة جبلٌّة رحلة صعبة (فدوى طوقان)–شجرة الفهود(سمٌحة خرٌس)
 أحٌاء فً البحر المٌّت (مؤنس الرزاز)–دولة العصافٌر (فخري قعوار)
–كوكب الوهم(عاطف الفراٌة)
–الضٌّف ّ
الثقٌل (توفٌق الحكٌم)
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