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 )5عدد اتجاهات الشعر العربي في العصر الحديث؟
 االجتاه احملافظ (مدرسة اإلحياء).

 االجتاه الرومانسي :مجاعة الديوان ،مجاعة أبولو ،الشعر املهجري.
 اجتاه شعر التفعيلة.
 مالمح الشعر الوطين والقومي ،يف الشعر العريب احلديث ويشمل:
شعر الثورة العربية الكربى ،شعر املقاومة الفلسطينية.

 )1ما المقصود باالتجاه المحافظ؟

 هو اختاذ النمط العريب القدمي مثالً أعلى يف األسلوب الشعري.

 )3اذكر الشعراء الذين تأثر بهم محمود سامي البارودي؟
أبو متام / .املتنيب  /البحرتي.

 )4علل :يعد البارودي رائداً لالتجاه المحافظ؟

 ألنه اجته بالشعر إىل األسلوب القدمي املشرق مبتعداً عن التصنع ،فأعاد للشعر
روحه ،وقربه من نفوس الناس.

 )1عدد أشهر شعراء هذا االتجاه؟

البارودي /.إمساعيل صربي  /عائشة التيموري.
أمحد شوقي /.حافظ إبراهيم.

 )55من هم الشعراء الذين عارضهم أحمد شوقي؟
 أبو متام.
 املتنيب.

 ابن زيدون.
 البوصريي.

 )51السمات الفنية لشعر االتجاه المحافظ؟

 امليل لدراسة الشعر القدمي واحتذاء تعابريه وصوره .فامتاز شعرهم
جبودة السبك ،وصحة العبارة ،وحسن االختيار.
 احملافظة عل املعاين العامة ومجال الصياغة والرونق املوسيقي ،مع
التصرف يف املعاين اجلزئية اليت متليها طبيعة احلياة.
 التأثر باملعجم اللفظي للشعر القدمي.
 احملافظة على وحدة الوزن والقافية يف القصيدة الواحدة.

 )53عدد أقسام االتجاه الرومانسي؟
 مجاعة الديوان.
 مجاعة أبولو.

 الشعر املهجري.

 )54أعالم مدرسة جماعة الديوان؟

 )6أهم مظاهر تأثر مدرسة اإلحياء بالشعراء القدماء؟

 عبد الرمحن شكري.

 )0تعريف المعارضات الشعرية؟

 عباس حممود العقاد.

 ظهور املعارضات الشعرية عندهم.

 هي قصائد تنشأ عندما يعجب شاعر الحق بقصيدة شاعر سابق،
فيقول قصيدة تشبهها يف الوزن والقافية واملوضوع العام.

 )0أعط مثال على المعارضات الشعرية؟

 سينية شوقي للشاعر أمحد شوقي اليت عارض فيها البحرتي.

 )9وضح المقصود بـ (الوحدة العضوية)( /الوحدة الفنية)؟

 أي أن القصيدة عمل متكامل ،وبنية عضوية حية ،تتفاعل عناصرها مجيعاً،
كما تتفاعل األعضاء املختلفة يف اجلسم احلي.

 )57ما هي موضوعات القصيدة عند جماعة أبولو؟
 االندماج يف الطبيعة ومناجاهتا.
 االهتمام باحلب واحلديث عن املرأة.
 نزعة الشكوى واحلرمان.

 إبراهيم املازين.

 )51ما هو سبب تسمية جماعة الديوان بهذا االسم؟
 تعود كلمة (ديوان إىل كتاب( :الديوان يف األدب والنقد.

 )56ما هي أهم موضوعات القصيدة عند جماعة الديوان؟

 االهتمام بالعامل النفسي للشاعر ،وما يتصل هبذا العامل من تأمالت
فكرية ونظرات فلسفية.
 االهتمام ببعض املوضوعات احلسية.

 )50علل :أكثر شعراء جماعة الديوان من الحديث عن
حقائق الكون وأسرار الوجود؟

 ألهنم اهتموا بالعامل النفسي للشاعر وما يتصل هبذا العامل من
تأمالت فكرية ونظرات فلسفية.
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 )50علل :اهتم شعراء الديوان بالموضوعات الحسية؟

 ليعربوا من خالهلا إىل داخل أنفسهم ،فال يهتمون بالوصف اخلارجي
من لون وحجم ،بل يهتمون بصدى ذلك يف النفس اإلنسانية.

)59ما هي السمات الفنية للشعر عند جماعة الديوان؟

 الدعوة إىل التجديد يف الشكل واملضمون ،والثورة على التقليد
واجلمود.
 التأثر باألدب الغريب ،وال سيما األدب اإلجنليزي.
 االهتمام بالوحدة العضوية للقصيدة.

 التأثر مبدرسة التحليل النفسي يف األدب.
 التعبري عن الذات اإلنسانية وحقائق الكون واإلنسان.
 امليل إىل معاجلة األمور الفلسفية العقلية.

)17من هو مؤسس جماعة أبولو؟
 أمحد زكي أبو شادي.

 )15ما سبب تسميتها بجماعة أبولو؟

 نسبة إىل الشمس والشعر والفن عند اإلغريق.

 )11اذكر أهم أعالم جماعة أبولو؟

 حممد عبد املعطي اهلمشري / .إبراهيم ناجي.
 علي حممود طه/ .
 أبو القاسم الشايب.

أمحد الشايب.

 )13علل :اختيار أحمد شوقي رئيساً لجماعة أبولو؟
 تكرمياً له وملكانته الشعرية.

 )14اذكر السمات الفنية للقصيدة عند جماعة أبولو؟
 التجربة الشعرية.
 الوحدة العضوية(الوحدة الفنية.
 التعبري بالصورة الشعرية واللفظ املوحي.

 التنويع املوسيقي.

 )11اذكر أهم النشاطات األدبية لشعراء جماعة الشعر
المهجري في المهجر؟

 أنشأوا اجلمعيات والروابط األدبية.
 أصدروا الصحف واجملالت اليت حتوي أعماهلم وإجنازاهتم اإلبداعية.

 )16ما هي أشهر الروابط التي أتشأتها جماعة الشعر
المهجري؟

 الروابط القلمية.

* العصبة األندلسية.

 )10اذكر موضوعات الشعر المهجري؟
 الثورة على الثنائية.
 النزعة اإلنسانية.

 النزعة القومية.
 التأمل يف الطبيعة ومظاهر الكون.
 احلنني إىل الوطن.

 )10وضح موقف الشعر المهجري من الثنائية؟

 يدعو الشعر املهجري إىل حتطيم الثنائية ،حيث يرون أن ال أساس
لذلك كله يف الواقع ،بل هناك وحدة شاملة تتمثل فيها يسميه جربان
بـ (الغاب.

 )19وضح المقصود بـ(النزعة اإلنسانية) في الشعر
المهجري؟

 تنظر إىل الوجود واحلياة واجملتمع البشري نظرة خري وحب ،وتعمل
على إجياد جمتمع أفضل يضم الناس مجيعهم ،ويستغرق العامل كله،
ويسود احلياة فيه التعاطف والسعادة ،ويعمه الوئام.

 )37ما هي أهم السمات الفنية للشعر المهجري؟

 التجاوب مع احلياة واحلضارة.
 اشتهر هذا الشعر بـ (التحرر يف الصياغة ،التنوع يف املوضوع،
االنطالق يف الفكر ،التجديد يف األوزان الشعرية.
 كان شعراء الرابطة القلمية أكثر حرية يف اللغة ،وجتديداً يف األلفاظ
واألساليب ،يف حني وقف شعراء املهجر اجلنويب عند حدود احملافظة
على اللغة واألسلوب ،ومل حيدثوا يف الشكل.
 الشعر املهجر شعر مهووس.
 ظهور النزعة الرومانسية عند معظم شعراء الرابطتني ،الشمالية
واجلنوبية ،وذلك من خالل عمق الشعور بالطبيعة.

 )35علل :الشعر المهجر شعر مهووس؟

 ألنه مناجاة للحياة ،وتصوير صادق ومؤثر وعميق.
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 )31ما المقصود بالشعر الحر؟

 يهتم باألساطري والرموز الدينية واألبعاد الفلسفية وامليتافيزيقية.
 يوظف لغة احلياة اليومية.

 هو شعر اختذ التفعيلة وحدة موسيقية له بدالً من البحر اخلليلي ،من
غري التقيد بعدد حمدد من التفعيالت يف كل سطر ،باستثناء حماوالت
تعتمد على األحبر املركبة أو املمزوجة.

 )39اذكر عدد من شعراء الثورة العربية الكبرى؟

 نازك املالئكة.
 بدر شاكر السياب.
 عبد الوهاب البيايت.

 )47اذكر صاحب لقب كل من:

 شاعر الثورة العربية الكربى( :الشيخ فؤاد اخلطيب،

 )34علل :يعد مصطلح (الشعر الحر غير دقيق بين أوساط

 الشاعر القروي( :رشيد سليم خوري.

 )33اذكر أهم رواد الشعر الحر؟

الدارسين؟

 ألنه يوحي بأن هذا الشعر متحرراً حترراً تاماً ،يف حني أنه ليس
كذلك ،اللتزامه وزن التفعيلة.

 )31وضح المقصود بـ (البحور الصافية؟

 أي اليت تتكرر فيها تفعيلة واحدة ،وهي :الكامل ،والرجز ،واهلزج،
واملتقارب ،واملتدارك ،والرمل.

 )36علل :حقق الشعر الحر حضوراً متميزاً في الستينات

من القرن العشرين رغم العقبات والمعارضة التي

واجهته من قبل المحافظين؟

 تظهر الوحدة العضوية واملوضوعية فيه ظهوراً بارزاً.

 الشيخ فؤاد اخلطيب ،إبراهيم اليازجي ،عبد احلميد الرفاعي ،رشيد
سليم اخلوري ،خري الدين الزركلي.

 )45سم بعض الشعراء الذين عبروا عن غدر الحلفاء
وظلمهم؟

 خري الدين الزركلي ،ومصطفى الغالييين ،وشعراء املهجر من أمثال
إلياس فرحات.

 )41علل :كان لنفي الشريف أثر عميق في نفوس أحرار
العرب وشعرائهم ومفكريهم؟

 ألهنم رأوا منقذهم واملنادي بوحدهتم واستقالهلم ،يدفع ضريبة وطنيته
الصادقة ،وقوميته الغيورة ،ويقع ضحية غدر احللفاء.

 )43سم بعض الشعراء الذين نظموا قصائد في رثاء
الشريف الحسين؟

 الرتباطه حبركات التحرر ،ومهوم األمة وآالمها.

 ملواقفه من االستعمار والقضية الفلسطينية وحرية اإلنسان.
 ظهور مناذج رفيعة لدى شعراء كبار من أمثال :بدر شاكر السياب،
والبيايت ،وصالح عبد الصبور ،وأدونيس ،وحممود درويش ،وفدوى
طوقان ،ونزار قباين ،وأمل دنقل......

 )30اذكر أهم شعراء التفعلية في األردن؟

 حيدر حممود ،عبد الرحيم عمر ،إبراهيم نصراهلل ،عز الدين املناصرة،
حممود شليب.

 )30اذكر أهم السمات الفنية لشعر التفعيلة؟

 يقوم على وحدة التفعيلة ،وال يقيد بعدد التفعيالت العروضية يف كل
سطر.
 يقوم على تشكيل الصورة الشعرية اجلديدة واإلكثار منها.

 أمحد شوقي ،حممد مهدي اجلواهري ،مصطفى وهيب التل ،معروف
الرصايف ،إبراهيم طوقان ،األخطل الصغري ،عبد احملسن الكاظمي.

 )44أهم السمات الفنية لشعر الثورة العربية الكبرى؟
 االهتمام بالوحدة املوضوعية يف أغلب القصائد.
 وضوح النزعة اخلطابية واحلماسية.
 سهول اللغة ووضوحها.

 )41علل :اتسم شعر الثورة العربية الكبرى بسهولة اللغة؟
 ألهنا ختاطب اجلمهور العريب مبختلف فئاته.

 )46سم عدداً من شعراء المقاومة الفلسطينية؟

 عبد الرحيم عمر ،حممد مهدي اجلواهري ،بشارة خوري ،حممود
درويش ،توفيق زياد ،هارون هاشم رشيد ،معني بسيسو.
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 )40اذكر اسم الشاعر الذي حاز على جائزة (لوتس؟

 ألهنا نشأت يف عصر الصحافة اليت كان هلا كبري األثر يف تطوير
املقالة احلديثة.

 )40عدد خصائص النثر العربي في أوائل القرن التاسع

 )11اذكر عناصر المقالة؟

 حممود درويش.

عشر؟

 التقيد بقيود الصنعة اللفظية ،والزخارف البديعية ،واالهتمام باملبىن
أكثر من املعىن.

 )49ما العوامل التي أثرت في حركة النثر العربي الحديث
وفنونه األدبية؟

 االتصال املنظم بني العقل العريب والعقل الغريب احلديث عن طريق
البعثات اليت أوفدها حممد علي إىل الغرب وبالتحديد (فرنسا وإيطاليا
 حركة الرتمجة.
 الصحافة والطباعة.

 )17سم واحداً من الكتاب الذين تعلموا اللغات األجنبية
وتأثروا بثقافاتها وقرأوا آدابها؟
 رفاعة الطهطاوي.

 )15عرف التعريب؟

 هوإجياد كلمة عربية للمصطلح أو اللفظ الذي يقابلها باألجنبية ،أو
إخضاع اللفظ األجنيب لألوزان العربية.

 )11اذكر الفنون العربية األدبية المستحدثة؟
 املقالة.

 اخلاطرة.
 القصة.
 الرواية.

 املسرحية.
 السرية.

 )13وضح المقصود بالمقالة؟

 هي فن نثري يدور حول فكرة واحدة تناقش موضوعاً ،أو تعرب عن
وجهة نظر صاحبها ،أو هتدف إىل إقناع القراء لتقبل فكرة ما ،أو
إثارة عاطفة ما عندهم .وقد نشأت املقالة يف أحضان الصحافة.

 )14علل :ازدهار المقالة في العصر الحديث؟

 اللغة.

 الفكرة.
 العاطفة.

 )16ما األمور التي يجب مراعاتها في لغة المقالة؟
 اختيار الكلمات املناسبة.

 التخلص من الكلمات الزائدة غري الضرورية.

 )10علل :من األمورالتي يجب مراعاتهافي لغة المقالة؟

 التخلص من الكلمات الزائدة غري الضرورية ،لينسجم ذلك مع
اإلجياز الذي تقوم عليه املقالة (خري الكالم ما قل ودل.

 )10اذكر أقسام المقالة؟
 العنوان.

 املقدمة.
 العرض.
 اخلامتة.

 )19بين أهمية العنوان قي المقالة؟

 لفت انتباه القارئ وجذبه لقراءة املقالة.

)67

ما األمور التي يجب أن يتسم بها العنوان؟

 الرتكيز.
 التعبري عن املوضوع.

 )65ما هي أنواع المقالة؟

 املقالة املوضوعية (العلمية ،املنهجية /الرمسية( :.وهي اليت تغطي
جماالت املعرفة مجيعها ،كالسياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية
والطبية التارخيية والفكرية .....وتتسم بـ :البنية املنطقية ،الفكرة
الواضحة ،اهلدف احملدد.
 املقالة الذاتية (غري الرمسية /غري املنهجية( :.وأسلوهبا ذو طابع
شخصي ،فهي ال تقدم معاجلة منهجية أو حتليلية للموضوع اليت هي
بصدد مناقشته ،ويكون جماهلا أي فكرة يقتنصها الكاتب ويقدمها إىل
قرائه.
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 )61السمات الفنية للمقالة؟

 املقالة فن نثري حمدد احلجم ،قصري ،أو متوسط الطول.
 أسلوهبا واضح ،غري معقد ،يؤثر اللغة املفهومة.
 عرض األفكار بأسلوب منطقي.

 املقالة الذاتية أكثر حترراً يف أسلوب بنائها ولغتها ،وتتسم بالطابع
الشخصي الذي مييز كاتبها عن سواه.

 )63ما المقصود بالخاطرة؟

 )60ما المقصود بالقصة القصيرة؟

 هي فن من فنون األدب احلديث تتكون من جمموعة من أحداث
يرويها الكاتب ،ويصور فيها قطاعاً من احلياة ،ويقتصر على حادثة
واحدة ،أو حوادث عدة متآزرة ،يتألف منها موضوع مستقل
بشخوصه ومقوماته.

 )60تأثرت القصة القصيرة بالقصة الغربية عن طريقين،
اذكرهما؟

 فن كتايب حديث ،يتداخل مفهومه مع مفهوم املقالة ويقرن به
وخصوصاً املقالة الذاتية ،ويرى البعض أهنا نشأت يف أحضان
الصحافة.

 الرتمجة :ترمجت العديد من القصص عن األدب الفرنسي والروسي
خاصة.
 االتصال املباشر :عن طريق اتقان اللغات األجنبية ،واالطالع
املباشر على آداهبا.

 أ .الفكرة:
اخلاطرة ليست فكرة ناضجة بل فكرة عارضة ،بعكس املقالة.
اخلاطرة ليست فكرة تعرض من كل الوجوه ولكنها جمرد حملة ،بعكس
املقالة.

 )69علل :نشأت القصة القصيرة على يد المصريين وأهل

 )64قارن بين المقالة والخاطرة من حيث:

 ب .الكاتب:
شخصية كاتب اخلاطرة دائمة احلضور ،خبالف كاتب املقالة ،واملقالة
املوضوعية على وجه اخلصوص ،حيث يتناول موضوعه بكل جترد
وموضوعية.
كاتب اخلاطرة قد يكتب يف أي جانب من جوانب احلياة ،فيكتب كل
ما يدور يف خلده من تأمالت وأفكار.

 )61اذكر أنواع الخواطر (حسب الموضوع الذي تتناوله؟
 اخلواطر األدبية والنقدية.
 اخلواطر االجتماعية.
 اخلواطر التارخيية.

 اخلواطر الفلسفية.

 )66اذكر السمات الفنية للخاطرة؟
 دوراهنا حول فكرة واحدة.

 القصر واإلجياز.
 األسلوب املركز ،والتعبري املقتصد ،واللغة املكثفة.

الشام (سوريا ولبنان قبل غيرهم من األقطار العربية
األخرى؟

 ألهنم كانوا أسرع اتصاالً وأعمق تأثراً باألدب الغريب من غريهم يف
األقطار العربية األخرى.

 )07اذكر عدداً من رواد القصة القصيرة في األدب العربي؟
 سليم البستاين/ .فرح أنطوان / .سعيد البستاين /.جورجي زيدان.

 )05عدد عناصر القصة القصيرة؟
 احلدث
 الشخصيات.
 البيئة.

 اللغة.
 احلوار.
 املغزى.

 )01ما األمور التي يجب مراعاتها في الحوار؟
 املرونة يف التعبري.

 العفوية والبعد عن التكلف.

 الرتكيز الشديد ،أو اإلجياز\.

 البعد عن التحليل العميق القائم على تقدمي األدلة والرباهني.
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 )03التقنيات اللغوية للقصة هي؟

 تنوع املضامني وتعدد االجتاهات واهلواجس.

 قد توظف اللغة على شكل :وصف ،أو حوار ،أو سرد ،أو تداعي،
أو حوار داخلي (املونولوج ،أو اسرتجاع ،أو تيار الوعي ،أو احللم.

 )03مميزات القصة القصيرة في التسعينيات وما بعدها؟

 )04تقسم الشخصية في القصة إلى قسمين هما؟

 تنوعت اجتاهات القاصني والقاصات.

 األوىل :الشخصية اجلامدة (املسطحة ،الثابتة :وهي اليت ال حيدث
عليها تغيري يف أثناء القصة.
 الثانية :الشخصية النامية :وهي اليت تتطور بتطور األحداث ،نتيجة
تفاعلها املستمر مع األحداث.

 )01ما أول عمل قصصي أردني؟

 اجملموعة القصصية (أغاين الليل حملمد صبحي أبو غنيمة.

 )06من هو رائد فن القصة القصيرة في األردن و
فلسطين؟

 هو خليل بيدس.

 )00من هو رائد فن القصة القصيرة في العشرينيات
والثالثينيات؟

 حممود سيف الدين اإليراين ،إذ قدم قصة متطورة تنفتح على عامل
اإلنسان.

 )00من هو رائد فن القصة الواقعية؟
 جنايت صدقي.

 شهدت القصة القصرية إقباالً وازدهاراً شديدين.
 كان االجتاه احلداثي التجرييب هو الغالب.

 )04أبرز كتاب القصة القصيرة في هذه الفترة؟
 مفلح العدوان.

 نايف النوايسة.
 حممود الرمياوي.
 جواهر الرفايعة.
 جهاد الرجيب.

 )01ما المقصود بالرواية؟

 فن نثري ،يعكس جتربة إنسانية يصور فيها الروائي اجلوانب النفسية
واإلنسانية واإلجتماعية يف بيئة من خالل حقبة زمنية ،يطرحها من
خالل حركة الشخوص والصراع ،وتطور األحداث.

 )06اذكر أشهر األعالم المؤسسين للرواية العربية؟
 حممد حسني هيكل (رواية زينب.
 املازين (رواية إبراهيم الكاتب.
 العقاد (رواية سارة.

 )09من هم أبرز كتاب القصة القصيرة في األربعينيات؟

 ثالثية توفيق احلكيم ،وهي( :عودة الروح( ،يوميات نائب يف
األرياف( ،عصفور من الشرق.

 )07أبرز المجموعات القصصية في الخمسينيات؟

 )00عدد األنواع التي عرفتها الرواية العربية؟

 )05اذكر اسم الرابطة التي تشكلت في السبعينيات؟

 الرواية اجلديدة.

 حممود سيف الدين اإليراين ،عيسى الناعوري.
 من وحي الواقع (ألمني ملحس.
 طريق الشوك (لعيسى الناعوري.

 رابطة الكتاب األردنيني ،واليت أسهمت يف دفع احلركة األدبية
والثقافية ومنها القصة القصرية.

 )01مميزات القصة القصيرة في الثمانينيات؟
 أصبحت القصة القصرية أكثر التصاقاً باجملتمع.

 طه حسني ،رواية( :األيام( ،أوديب.
 الرواية االجتماعية.
 الرواية الواقعية.

 )00وضح المقصود بالرواية الجديدة؟

 هي تلك الرواية اليت تأثرت بفلسفات العامل املعاصر وأفكاره
وأيدلوجياته.

 زيادة االنتاج القصصي.
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 )09ما أهم خصائص

(الرواية الجديدة /موضوعات

(الرواية الجديدة؟

 فضلت البحث عن سر احلقائق بدالً من السعي وراء احلقائق
اخلارجية.
 حاولت الرواية اجلديدة التعبري عن مهوم اإلنسان املعاصر وقضاياه.

 )97علل :الرواية الحديثة مجللة بالغموض الذي حجب
فهمها عن قطاع كبير من القراء؟

 ألن كتاهبا اعتمد يف الغالب تقنية (تيار الوعي مبستويات متباينة
فنياً.

 )95اذكر اتجاهات الوراية الجديدة؟
 الوجودية.
 التجريبية.

 )91اذكر عناصر الرواية؟

 احلدث :هو الفعل البشري الذي تقوم به الشخصية يف العمل
الروائي واحلدث يعرب عن صفات الشخصية ومساهتا ،ومن هنا يبدو
التالزم بني احلدث والشخصية.
 الشخصية :يرى بعض النقاد أن الرواية هي الشخصية ،ألهنم يعدون
الشخصية ركيزة الروائي األساسية يف الكشف عن القوى اليت حترك
الواقع من حولنا ،ومن غريها ال وجود للرواية.
والشخصية الروائية نوعان (األول :الشخصية املسطحة (البسيطة :هي
الثابتة ،ال تؤثر يف األحداث أو تتأثر هبا( .الثاين :الشخصية النامية:
هي اليت تبىن خطوة خطوة ،وتتكشف بالتدريج ،وتتفاعل مع
األحداث وتتطور بتطورها.
 الزمان واملكان.

 السرد :ويعين القص أو احلركة ،وهو احلامل لكل شيء يف الرواية،
فمن خالله تربز الرواية ويتحدد بناؤها.
 #التقنيات السردية (األشكال السردية متعددة ،منها :الضمائر
بأنواعها ،واملذكرات ،والرسائل ،والتذكر ،واالسرتجاع ،والتداعي،
واحللم ،وتيار الوعي.
 #وظيفة التقنيات السردية :حتقيق التوازن للبناء الروائي.
 احلوار :احلوار نوعان:

األول :احلوار الداخلي (املونولوج :هو حوار الشخصية مع نفسها ،وفيه
تغيب الشخصية عن واقعها وجيري يف داخلها حديث طويل عما
حتس ،خالطة حاضرها مباضيها مبستقبلها ،مازجة احلقيقة باحللم،
والواقع باآلمال املرجوة ،واليأس باألمل ،حماولة أن تتبني نفسها وأن
تعرف ذاهتا.
الثاين :احلوار اخلارجي (الديالوج :وهو حوار بني طرفني أو شخصني.
 #وتكمن مهمة احلوار اخلارجي يف حالتني :أ .قد تكون مهمته إخبارية
تقتصر على تقدمي املعلومات ،وهذا أبسط أشكال احلوار وأكثرها
سذاجة ،ب :وقد ميهد احلوار ألحداث ستقع ،وقد يكشف عن
أحداث سابقة ،ويفسر كيفية وقوعها.

 )93اذكر أهم أعالم الرواية العربية؟
 جنيب حمفوظ
 عبد الرمحن منيف.
 الطيب صاحل.

 غسان كنفاين.

 )94علل :تعد رواية (فتاة من فلسطين هي الرواية األردنية
الرائدة؟

 ملا تتميز به من مالمح فنية ناضجة ،ال تدانيها فيها احملاوالت
السابقة.

 )91وضح الخصائص الفنية للرواية في عقد الثمانينيات؟
 اتسعت الرواية يف هذا العقد.

 وشهدت هنوضاً روائياً متميزاً كماً ونوعاً ،حىت وصلت إىل رواية
احلداثة األردنية يف العقود التالية لذلك.

 )96اذكر أهم أعالم الرواية األردنية؟
 غالب هلسا.
 سامل النحاس.
 سحر خليفة.

 )90ما المقصود بالمسرحية؟

 هو فن يرمي إىل تفسري أو عرض شأن من شؤون احلياة أمام مجهور
من املتفرجني بوساطة ممثلني يتقمصون أدوارهم على خشبة املسرح.
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 )90ما هي العناصر التي يجب توافرها في العمل
المسرحي؟

 النص.

 املمثلون.

 اجلمهور.

 )99ما هي العوامل التي ساعدت في ظهور الفن المسرحي
في األدب العربي؟

 اللقاء بني الشرق والغرب.
 حركة الرتمجة.
 متثيل أعمال مسرحية.

 عوامل داخلية اجتماعية واقتصادية وسياسية وأدبية وفنية وحملية.

 )577اذكر أهم أعالم (رواد العمل المسرحي ،والدور
الذي أسهموا به في تطوير هذا الفن؟

 يعقوب صنوع.
 جورج أبيض.

 حممد تيمور و حممود تيمور.
 توفيق احلكيم.

 )575عدد مقومات عناصر المسرح؟

 احلدث املسرحي :هو حدث فين ،يعرض من خالل احلركة واحلوار
(التمثيل.
 الشخصية املسرحية :وهي عنصر جوهري يف العمل املسرحي ،ألن
املسرحية عرض ألحداث مركبة دالة عن طريق احلوار احلركة ،لذا ال
بد هلا أن تنطوي على شخصيات فاعلة أو منفعلة ،ومن هنا يكون
التالزم بني احلدث والشخصية.
 # أما شخصية البطل املسرحي ،فأهم مميزاهتا :أ .هي احملرك األول
ألحداث املسرحية ،ب .وهي اليت تبقى أطول مدة على خشبة
املسرح ،ج .يف سلوك البطل وصراعه يتجسد موضوع املسرحية
الرئيس.
 الصراع املسرحي :وهو روح املسرحية (ما هي وظيفة الصراع
املسرحي؟ فهو الذي:

 أ .يولد احلركة ،وينمي األحداث ،ومينحها التوتر والداللة والتمايز عن
األحداث العادية.
 ب .يضفي على الشخصيات وجوداً مسرحياً مميزاً.
 احلوار املسرحي :ينهض احلوار املسرحي مبهام عديدة رئيسة:
 أ .احلوار املسرحي أداة التصوير.

 ب .ومن خالله ينمو البناء املسرحي ،وتتطور األحداث.
 ج .ومن خالله تربز األبعاد النفسية والفكرية واالجتماعية
للشخصيات.
 د .ومن خالل احلوار تتعقد املواقف وتتشابك.

 )571اذكر السمات الفنية التي يجب توافرها في
الحوار المسرحي؟

 الرتكيز واإلجياز.
 اإلشارة اليت تفصح عن الطبائع.

 اإلحياء الذي يومئ إىل ما سيكون.

 )573ترتبط حركة التأليف المسرحي في األردن بعدد من
األسماء ،اذكرها؟

 مجال أبو محدان.
 بشري هواري.

 حممود الزيودي.
 غنام غنام.
 فخري قعوار.

 )574ما المقصود بفن السيرة؟

 هو الكتابة عن حياة إنسان ،أو عن فرتة حمددة من حياته ،وهو نوع
من القصة جيمع النص بالتاريخ ،ويتحدث فيها املؤلف عن أهم
أحداث حياة هذه الشخصية ،ويعىن هبا منذ طفولته ،وتتبع أهم
املؤثرات اليت تركت أثراً فيها ،ويتوخى يف هذا الصدق يف الرواية
والتاريخ ،والدقة يف التحليل والتفسري.

 )571ما المقصود بالسيرة الذاتية؟

 وهي أن يكتب الكاتب سرية حياته اخلاصة ،منذ الطفولة حىت تارخ
كتابة السرية ،أو أن يقف عند مرحلة معينة من حياته.
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 )576أوائل من كتبوا في السيرة الذاتية في األدب
العربي؟

 أمحد فارس الشدياق :يف كتابه (الساق على الساق ،يف منتصف
القرن التاسع عشر.
 طه حسني :يف كتابه (األيام.

 )570علل :حاز كتاب أحمد فارس الشدياق (الساق

ب .املوضوعية واالبتعاد عن تدخل العاطفة ،ألن ذلك من شأنه أن
حيرف السرية عن وضعها الطبيعي.
 يف كاتب السرية:
أ .أن ميتلك إدراك ذوقي دقيق ،حىت ال يسجل كامل تفاصيل احلياة ،بل
خيتار ما يستحق التسجيل.
ب .جيب أن يكون كاتب السرية حيادياً وموضوعياً.

على الساق فيما هو الفارياق على شهرة واسعة؟

احفظ

 ملا اتسم به من :سالمة اللغة وقوة العبارة.

 )570أهم كتب السيرة الذاتية في األدب العربي؟

شعر الثورة العربية
الكبرى وشعر
المقاومة الفلسطينية

( سارة لعباس حممود العقاد.
( إبراهيم الكاتب إلبراهيم املازين.

 )579توافرت في كتاب (األيام لطه حسين مجموعة من
العوامل جعلت منه سيرة ذاتية رفيعة ،اذكر هذه العوامل؟

 األسلوب القصصي.
 شعرية اللغة.
 الصرحة.

 روح النقد والسخرية.
 اجلرأة يف كشف الواقع.

 )557ما المقصود بالسيرة الغيرية؟

 هي اليت تعىن بدراسة حياة املرتجم له وبيئته ،من خالل إرثه
األكادميي واألخبار املروية عنه ،وحتليل الظروف اليت أحاطت به،
مولداً ونشأة وتعليماً ،وكشف أثرها يف شخصيته وخرباته وآرائه.

 )555أعط أمثلة من السيرة الغيرية في أدبنا العربي؟
( الرافعي حملمد سعيد العريان.

( سيد قريش ملعروف األرناؤوط.
( جربان مليخائيل نعيمة.

 )551عدد شروط كتابة السيرة (الذاتية والغيرية؟

 يف السرية:
أ .االبتعاد عن املبالغات والتعسف يف التعامل مع املعلومات ،ألن ذلك
يفسد السرية.
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