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  الوحدة األولى
 ديثمن قضايا الشعر العربي في العصر الح

 الشعر العربّي في العصر الحديث
 

علل : ربط المؤرخون النهضة العربية الحديثة بالصحوة المصريّة التي تلت الحملة  -1س
 الفرنسية .

 ألن الفرنسيين قاموا باألعمال التالية : 
 إدخال الصحافة والطباعة . .1
 إقامة مراصد فلكية . .2
 إنشاء مراكز لألبحاث الرياضية . .3
 اإلدارية .تنظيم شؤون مصر  .4
 
 بيّن جهود محمد علي باشا في إنشاء دولة قويّة في مصر . -2س

 رّكز جهوده على التعليم والجيش والصناعة والزراعة . .1
 استعان بالخبراء والمعلمين األوروبيين . .2
 أرسل عددا من الطلبة النابهين لتلقي العلم في جامعات أوروبا . .3
 
 إلى االستفادة من تفّوق الغرب ؟ أبرز دعاة اإلصالح الذين دعوا ن  م   -3س
 الشيخ رفاعة الطهطاوي الذي أسسس )مدرسة األلسن( وبطرس البستاني في الشام .  

  
ظهر في العصر التاسع عشر عدد من الكتاب والشعراء كان لهم دور واضح في حركة  -4س

 البعث واإلحياء األدبي . اذكر بعضهم .
ي ومحمود سامي البارودي وعبدهللا النديم في رفاعة الطهطاوي ومحمود صفوت الساعات 

 مصر .
ناصيف اليازجي وإبراهيم اليازجي وأحمد فارس الشدياق وبطرس البستاني ومحمد كرد علي   

 وعبدالرحمن الكواكبي وأديب إسحاق في الشام .
 

 اتجاهات الشعر العربي في العصر الحديث
 االتجاه المحافظ )مدرسة اإلحياء(  أوال : 

 ماذا يُع ّد البارودي مؤسس ورائد االتجاه المحافظ ؟ل -1س
ن أعاد إلى التراث الشعري روحه وقّربه من نفوس الناس واقتد .1 به عدد من  ىألنه أول م 

 الشعراء .
 اتجه بالشعر إلى األسلوب القديم البعيد عن التهافت والتستّر بالمحسنات . .2
 
 ما المراد باالتجاه المحافظ ؟ -2س
 العربي القديم مثال أعلى في األسلوب الشعرّي . اتخاذ النمط  
 
ن يُمثل االتجاه المحافظ من الشعراء ؟ -3س  م 
 البارودي ، إسماعيل صبري ، عائشة التيموريّة ، أحمد شوقي ، حافظ إبراهيم وغيرهم .   
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 )يحفظ الطالب أربعة أبيات لالتجاه المحافظ( اذكر أمثلة للشعر المحافظ . -4س
 والحنين إلى األهل واألحباب : بارودي في ما يعبره عن تجربة البعد عن الوطنأ( شعر ال  

ت وووى ال س   دُّ ـــوووـُهوووو  ال ب وووي ُن ح  ال ر   الٌم و 
          

وودُ   ج  ق ووهُ ال و  ووا ح  ووي ب ه  ةٌ ي ق ض  وور  ال ن ظ   و 
 
 

ُرف ق   ووور  و  ص  ص ب م  انوووا و  ووون  إ خ  ل ك   ةص ــــــــوووـو 
           

دٌ  ان ُسو   لم يكن عهد حتى كأن   انع ه 
 
 

ص ع ل وووى أ ن  ُدون ن   قا وووو  ووونُّ ل ُهوووم  ش   ا  ـــوووـأ ح 
         

ب  ب هووا الرُّ ووه  ت ع ي ووا ُدون  أ ق ر  هام   دُ ـــــووـ  م 
 
 

ك د  وووُرون  ل ع ه  وووّن  أ ن وووا ذاك   م    ـــوووـُ أ ف وووي ال ح 
        

فُكُ   ووتُم  ع ل ي ن ووا ل ووي س  ي ع ط  أ ن   م  ُودُّ ــــــووـو 
 
 

ُكوووم   اد  د  ووون  و  ووواف الص ع  وووبُون ي غ  س   ف وووال ت ح 
          

ول دُ   وٌر ص  ج  ت وي ح  ج  وا ف وي ُمه  يداص ف م   ُرو 
 
 

ُرب م  ا     ـــوووـُهوووو  ال ُحوووبُّ ال ي ث ن يوووه  ن وووأ ٌي و 
      

ام  ل وهُ النّ   ور  وّس  الّض  ون  م  ج  م   دُّ ــــوـ  ت أ ر 
 
 

 

وهو يصف آثار الدولة األموية  ن نفيه إلسبانياأحمد شوقي في سينيته وقد نظمها حيب( شعر 
 : ومتأثرا به في ذلك قصيدة البحتري معارضافي غرناطة 

 

 
 
 
 
 وكان البحترّي زار إيوان كسرى في العراق فقال سينيّته المشهورة واصفا هذا اإليوان :=
 

ن ُس ن ف سووووي ووووا يُوووود   ُصوووون ُت ن فسووووي ع م 
 

ووووب س    وووودا كوووول ج  ووووُت عوووون ج  ف ع   وت ر 
  

 ج( قصيدة عمريّة حافظ إبراهيم يعرض فيها مناقب الفاروق عمر بن الخطاب :
 

 حسوووب القووووافي وحسوووبي حوووين ألقيهوووا
 

 أنوووي إلوووى سووواحة الفووواروق أهوووديها 
ص أ سوووووت عيُن ب وووووه    وووووب لوووووي ب يانوووووا  الُهوووووم  ه 

             
 قاضوووويها ام  نوووووٍق ع لووووى ق ضوووواء  ُحقوووو 

ع تن ي  ن فسوووووووي أ ن أ و   اـــــقاضيه  ا    ـفّيهوووووووق ووووووود نووووووواز 
         

فّيهووا  ثلووي أ ن يُو  ل وويس  فووي ط وووق  م   و 
 
 

 

 يُؤخذ على البارودي ما في لغته من سمات قديمة . كيف تجاوز أتباعه هذا المأخذ ؟ -5س
عبّروا عن أنفسهم وأحداث عصرهم بلغة وأساليب أقرب إلى أذواق الناس وأكثر عصريّة مع   

 يم بمعنى الجمع بين األسلوب القديم والثقافة الحديثة .المحافظة على صلتهم بالتراث القد
 
من مظاهر تأثر مدرسة اإلحياء بالشعراء القدامى معارضاتهم الكثيرة لقصائد الشعراء  -6س

 ما المقصود بالمعارضات الشعريّة ؟ ،القدامى 
عندما  : قصائد متشابهة في الوزن والقافية والموضوع العام وهي تنشأ المعارضات الشعريّة 

فيقول قصيدة تشبهها في الوزن والقافية وموضوعها يُعجب شاعر الحن بقصيدة شاعر سابن 
 .أحمد شوقي في العصر الحديث  وأشهرهمالعام 

 

 علل : حظي التاريخ بعناية أدباء االتجاه المحافظ )مدرسة االحياء( .  -7س
وبعثا للثقة في مواجهة  بهدف وصل العرب بماضيهم وإحياء أمجادهم ، إيقاظا للهمم    

 المستعمر .
 
 

 .  )المحافظ( اذكر مظهرا من مظاهر التجديد عند مدرسة اإلحياء -8س
 ظهر المسرح الشعرّي.  

الل يوووووول  يُنسوووووو  ي  ـا خووووووت الُف الن هووووووار  و 
        

أ ي  ووبا و   ام  أُنسوويـــــووـّ اُذُكوورا ل ووي  الص 
ووووون ش ب  ةص م  وووووفا لوووووي ُموووووالو  ص   اٍب    ــوووووـو 

      
ووون ت ص    ت م  ر  وووّس  وُّ ــــوووـُصوووّو  م   راٍت و 

سوووووورى      ي  إيووووووواُن ك  ووووووظ  البُحتُوووووور  ع   و 
      

ووف تني القُ   ش  وون ع بوود  ش وومس  صووو   وُر م 
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 اذكر أهم مسرحيات شوقي الّشعريّة . -9س
 عنترة . ،قمبيزة  ،مجنون ليلى  ،بترا مصرع كليو    
 

 ؟ جاه المحافظ()االت ما السمات الفنية لشعر مدرسة اإلحياء -10س
مال شعراء هذا االتجاه إلى دراسة الشعر القديم فامتاز شعرهم بجودة السبك وصحة  .1

 العبارة وُحسن اختيار األلفاظ .
المحافظة على المعاني وجمال الصياغة والرونن الموسيقّي وهي القيم الشعريّة للقصيدة  .2

ئية التي تمليها طبيعة العربية ولم يمنع ذلك الشعراء من التصرف في المعاني الجز
 الحياة .

في  التأثر بالمعجم اللفظي للشعر القديم كما عند البارودي ولكنه يقّل كلما انغمس الشاعر .3
 مجتمعه كما عند شوقي وحافظ .

 لقافية في القصيدة الواحدة .االمحافظة على وحدة الوزن و .4
 

 فظ الطالب أربعة أبيات لالتجاه الرومانسي()يح االتجاه الرومانسيثانيا : 

 )اتجاه رومانسي( :. جماعة الديوان 1
 

 بمن تمثلت جماعة الديوان صاحبة االتجاه الرومانسي ؟ -1س
 عبّاس محمود العقّاد . ،إبراهيم المازني  ،عبدالرحمن شكري   
 

 إالم  تعود كلمة الديوان ؟ -2س
مازني والعقّاد إال أنهما تفّرقا فيما بعد تعود إلى كتاب " الديوان واألدب والنقد " من وضع ال  

 بسبب الخالف بينهما .
 

 أصحاب مدرسة الديوان . دواويناذكر بعض  -3س
 . وهو ذو نزعة رومانسية لعبدالرحمن شكري ديوان " ضوء الفجر " .1
 " أشجان الليلو  " أشباح األصيل "و  " وهج الظهيرة "و  " يقظة الصباح "دواوين  .2

 للعقّاد وبدت في هذه الدواوين النزعة العقليّة . عد "" ما بعد الب" و 
 

 ما موضوعات القصيدة عند جماعة الديوان ؟ اذكر بعض األمثلة . -4س
وما يتصل بهذا العالم من تأمالت فكريّة فأكثروا من  ، االهتمام بالعالم النفسي للشاعر .1

ى استغراق )علل( بسبب ردة فعلهم عل ث عن حقائن الكون وأسرار الوجودالحدي
 الشعراء المحافظين في الموضوعات التقليديّة .

 : األمثلة

  قول العقّاد في قصيدة "أّمنا األرض" والتي يتحدث فيها عن الحياة واستمرارها
 ن من البشر :تمال هذه األرض على ُرفات الماضيواش

 

 أسووووووائُل أّمنووووووا األرضـووووووـا  
      

 سوووووؤال الطفووووول لوووووألمّ  
 فتخبرنووووووي بمووووووا أفضووووووي    

     
ووووـمي  ل   إلووووى إدراكووووه ع 

 جزاهــووووووووووـا هللا موووووووووون أّم    
      

 إذا مووووا أنجبووووت تئـووووـدُ  
 
 

 تُغوووووذّي الجسوووووم بالجسوووووم  
     

ووووا تلوووود   وتأكوووول لحووووم م 
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  قصيدة عبدالرحمن شكري في قصيدته "ُحلم بالبعث" إذ يصّور نفسه ميتا ثم يُبعث من
 جديد :

 

 

روا منه يتحدثون عن الموضوع الحّسي ليعب فهم ، االهتمام ببعض الموضوعات الحّسيّة .2
فسهم فهم ال يهتمون بالوصف الخارجي بل يتعمقون الصورة الحسيّة إلى داخل أن

 ليستخلصوا منها حكمة خالدة .
 

 مثال : قول العقّاد في قصيدته "العُقاب الهرم"  :  
 

ثـــــــوووـُم   يهووومّ   ويُعييوووه النهووووض ف يج 
          

 ويعوووزم إال ريُشوووـه لووويس يعوووزمُ  
 ويُثقلوووه حمووول الجنووواحين بعدمـــــــوووـا   

          
 أقوواّله وهووو الكاسوور الُمتق ّحـــووـم 

 ويُغمووض أحيانووا فهوول أبصوور الووّردى  
           

لــووـمُ    ي ُحووّط عليووه أم بماضوويه يح 
هابــــــوووـةٌ     لعينيوووك ياشووويخ الطيوووور م 

           
 يفووّر بغوواث الطيوور عنهووا ويُهووزُم   

 ومووووا عجووووزت عنووووك الغووووداةُ وإنمووووا 
 

مُ كوووّل  شوووباٍب ه ي ب وووةٌ حووول  ووور   ين ي ه 
  

فالعقاد لم يتوقف عند صورة العُقاب الهرم وعجزه عن الطيران فحسب بل تعداه إلى ما     
 أثارته هذه الصورة في نفسه من أحاسيس العجز بعد القوة والضعف بعد الشّدة .

 
 ؟أصحاب االتجاه الرومانسّي جماعة الديوان  ما السمات الفنيّة لشعر -5س

 الشعرّي على مستوى الشكل والمضمون والثورة على التقليد . الدعوة إلى التجديد .1
 التأثر باألدب الغربي وخاصة اإلنجليزي . .2
 االهتمام بالوحدة العضوية للقصيدة . .3
 التأثر بمدرسة التحليل النفسي في األدب . .4
 التعبير عن الذات اإلنسانيّة وحقائن الكون واإلنسان . .5
 لعقليّة .الميل إلى معالجة األمور الفلسفية ا .6
 

 )اتجاه رومانسي(. جماعة أبولو2
 متى نشأت جماعة أبولو ؟ -6س
 بع من القرن العشرين .في بداية العقد الّرا   
 
 ما العوامل التي جمعت جماعة أبولو ؟ -7س

 ساءهم أن يُستهلك الشعر في حرفة السياسة . .1
لم يعجبهم أن يُوغل الشعراء في قضايا الفلسفة واألفكار المجردة التي تنقصها  .2

 فعاالت .االن
 وجدوا في شعر المهجر شيئا مما كانوا يصبون إليه من جدة وابتكار . .3
 . اطلعوا على نماذج من الشعر الرومانسي والرمزي األوروبي .4

 

ظلمـــوـة   رأيت فوي النووم أنّوي رهون م 
     

يتوووا حولوووه رموووممووون ا   لمقوووابر م 
 نوواٍء عوون النوواس ال صوووٌت فيزعجنووي  

     
وووومُ   ووووٌم وال ك ل   وال ُطموووووٌح وال ُحل 

 ُمطهوور موون عيوووب العوويش قاطبــــووـةص    
   

ووومم وال ألـوووـمُ    فلووويس يطرقنوووي ه 
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 إالم نُسبت مدرسة أبولو ؟ ومن أشهر روادها  ؟ -8س
 ،ديأحمد زكي أبوشا ُسميت بذلك نسبة إلى آلهة الفن والشعر عند اليونان وأشهر روادها :  

وأحمد الشايب  ،امل كيالنيوك،محمد عبدالمعطي الهمشري   ،وعلي محمود طه ،وإبراهيم ناجي
 .ومذهب جماعة أبولو هو الرومانسيّة وأبو القاسم الشابي ، ل الصيرفي وحسن كام،
 

 علل : أختير أحمد شوقي رئيسا لهيئة جماعة أبولو . -9س
 وفاته تم اختيار الشاعر خليل مطران . تكريما له ولمكانته الشعرية واألدبية وبعد  
 

 ما موضوعات القصيدة عند شعراء أبولو ؟ -10س
: غالى جماعة أبولو في حب الطبيعة حتى أصبحت  االندماج في الطبيعة ومناجاتها .1

عندهم األم الرؤوم والمالذ وهم ال يُقبلون عليها واصفين وإنما ينغمسون فيها ويصفون 
، يقول إبراهيم في قصيدته "خواطر الغروب" يحّدث  أحاسيسهم ومشاعرهم نحوها

 البحر :
 اءــاء           كم أطلت  الوقوف واإلصغقلت للبحر إذ وقفُت مســــ

 ـواءـوجعلت  النسيم زادا لروحـــي           وشربت  الظالل واألضــ
ّزقت نا وصيّرتنا هبــــــــــاء  أنت عاٍت ونحن حرب الليالي           م 

 

: والحب عند الرومانسيين مالذ من هموم الحياة  االهتمام بالحب والحديث عن المرأة .2
وعزاء من نكبات الحياة يحلقون في أفكارهم وعواطفهم فوق هذا العالم األرضي المؤلم 

يقول أبو القاسم  . فالحب عندهم متعة للروح ال الجسد . فعرفوا النزعة العذرية في الحب
 وات في هيكل الحب" :الشابي في قصيدة "صل

 

 

 

نزعة الشكوى والحرمان والندم : سادت في شعر أبولو  نزعة الشكوى والحرمان .3
ويرى الرومانسيون أن والحزن والكآبة واأللم والحديث عن الموت والفناء والعدم ، 
بولو أن أويرى جماعة ،  المرء طفل يعذبه األلم ، وال شيء يسمو به كما يسمو به األلم

  . ما كان أنّات خالصة : أروع الشعر
 
 شيء . ون من كلّ علل : الرومانسيّون يشكُ  -11س
 وفي الشكوى راحة .، وفي األلم لذة  ، ألنهم يجدون في الحزن متعة    
 
 عند جماعة أبولو ؟أو )للشعراء( ما السمات الفنيّة للقصيدة  -12س

: لم تعد القصيدة عندهم استجابة لمناسبة طارئة أو حالة نفسية  التجربة الشعرية .1
ل معيّن أو أكثر ويستجيب له استجابة عارضة بل تنبع من أعماق الشاعر حين يتأثر بعام

قد يكتنفها التفكير أو ال يكتنفها لكن ال تتخلى العاطفة عنها ألجل ذلك حاربوا انفعالية 
 شعر المناسبات .

  ـاألحووــــــــــــعذبووة أنووت كالطفولووة ك
         

 دـووووووـحن كالصووووووباح الجديلالم كووووووال 
وووووُحوك  كالل يل وووووة  القوووووم    كالس وووووماء الض 

        
 م الوليوووووووودكابتسووووووووا كووووووووالورد   راء   

 د  ــــــــــووووووووووووووووووووووووووووووووووـلوليااللوليداال
 

 ا قوود    ـــــــــووـأ نووت  تُحيووين  فووي فووؤادي  م  
      

 مووووات  فووووي أ مسووووي  الس ووووعيد  الفقيوووود   
 
 

وووباُح الجمي ف ـــوووـفالص  ُش بالوووّد   ُل يُووون ع 
        

ط ووووم  المكء    دود  ـــــــــــووووـحيوووواة  الُمح 
 
 

 المي ـــــــــــووـأن قووذيني فقوود سووئمُت ظ
       

ل  ووووُت ركأنقووووذيني فقوووود  م   وديـــــووووـل 
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ب ن ي ة عضوية حيّة تتفاعل عناصرها  الوحدة العضوية .2 : بمعنى أن القصيدة عمل متكامل و 
سم الحّي مثال ذلك قصيدة "األطالل" جميعا كما تتفاعل األعضاء المختلفة في الج

 إلبراهيم ناجي الذي يقول فيها :
 

 
 
 
 

 
وأما الصورة الشعرية فتعني ) : يقول إبراهيم ناجي :  التعبير بالّصورة واللفظ الموحي .3

وضوح شديد ره يكون الشيء كأنه مرسوم أمامك بأنك تقرأ للشاعر قطعة من شع
يقول إبراهيم ناجي في قصيدة "العودة" يصّور أحاسيسه  .( ومجّسم بارز تجاه بصرك 

 ا قد تغيّرت :وقد عاد إلى دار الحبيبة فوجده
 

 
 
 
 
 
وكثرة التنويع ، تغيير مقاطع القصيدة الواحدة: ويتأتى ذلك من خالل  التنويع الموسيقي .4

 . والميل إلى األوزان الخفيفة،  والتنويع في الوزن الشعري ،في القافية
 
 عّرف بإبراهيم ناجي . -13س
ة هي : ــاعة أبولو الشعرية ودواوينه الشعريمن مواليد القاهرة وهو طبيب وأحد مؤسسي جم  

 "وراء الغمام" و "ليالي القاهرة" و "الطائر الجريح" .
 
 ما تعريف الشعر عند رائد مدرسة أبولو أحمد زكي أبو شادي ؟ -14س
 .كن ابتذاال وال اجترارا لما سبقهعر الحن هو ما عبّر عن الشعور تعبيرا فنيا أصيال ولم يالشّ     
 

 )اتجاه رومانسي( :عر المهجري الش. 3
 ما سبب تسمية شعراء المهجر بالمهجريين ؟ -15س
األمريكيتين  إلى بسبب هجرتهم من لبنان وسوريا فرارا من بطش العثمانيين فنزحوا  

 روا فيهما يبحثون عن حياة جديدة تعوضهم عما افتقدوه في أوطانهم .شوانت
 
 ؟ ما أشهر الروابط التي شكلها أدباء المهجر -16س
وضمت  1920عام  : أُسست في أمريكا الشمالية ومقرها )نيويورك(الرابطة القلميّة  .1

جبران خليل جبران )رئيس الرابطة( وميخائيل نعيمة وإيليا أبوماضي ونسيب عريضة 
 ورشيد أيوب وغيرهم .

 ة : ميّ لقوأشهر مؤلفات الرابطة ال
 . المواكب" لجبران" 
 لقصائد الفلسفيّة والوجدانية ."البدائع والطرائف" لجبرن وتشمل ا 

 يووووووا فووووووؤادي رحووووووم هللا الهــووووووـوى 
          

حا موووون خيووووال فهـووووـوى   وووور   كووووان ص 
 
 

 اسووووووقني واشوووووورب علووووووى أطاللووووووه  
         

وى   وارو  عنووووووي طالمووووووا الوووووودمُع ر 
 
 

 كيووووووف ذاك الحووووووب أمسووووووى خبووووووراص 
 

ص موووووون أحاديووووووث الجوووووووى   وحووووووديثا
 

 هووووذه الكعبووووة كنووووا طائفيهـــــــــــووووـا   
     

 والمصووووووولين صوووووووباحا ومســوووووووـاء   
 كووووم سووووجدنا وعبوووودنا الحسوووون فيهووووا      

   
 كيوووووف بــــــوووووـاب رجعنوووووا غربووووواء 

ُحب وووووي  لُق يتنــــــــوووووـا        دار أحالموووووي و 
  

 فووووي جمووووود مثلمووووا تلقووووى الجديوووود 
ووووووي كانووووووت  إن رأت نووووووا   أنكرت نووووووا وه 

 
 يضوووووحك النووووووُر إلينوووووا مووووون بعيووووود   
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 . مجموعة الرابطة القلميّة" إيليا أبوماضي" 
 . الجداول" إيليا أبوماضي" 
 ". الخمائل" إيليا أبوماضي 
 . األرواح الحائرة" نسيب عريضة" 
 . همس الجفون" ميخائيل نعيمة" 

 

ميشال  توضمّ  1933في البرازيل عام : أسست في أمريكا الجنوبية  العُصبة األندلسيّة .2
معلوف ) رئيس العُصبة ( وإلياس فرحات وشفين معلوف والشاعر القروي رشيد 

ثم انضّم إليهم قيصر سليم الخوري المعروف باسم الشاعر خوري وشكر هللا الجّر 
 .المدني وتوفين قربان وجبران سعادة ورياض معلوف وسلمى صائغ 

 

 :  وأشهر مؤلفات العصبة األندلسيّة  
  "الشعرية لشفين معلوف .ملحمة "عبقر 
 . نداء المجاديف" لشفين معلوف" 
 . لكل زهرة عبير" لشفين معلوف" 
 . عيناك مهرجان" لشفين معلوف" 
 . ديوان القروّي" للشاعر القروي رشيد خوري" 
 . ديوان فرحات" إليلياس فرحات" 

 

 ر المهجري ؟ما موضوعات الشع -17س
ى تحطيم الثنائية التي تقسم الوجود إلى شطرين خير : حيث يدعو إل الثورة على الثنائيّة. 1   

كل ذلك يرى المهجريّون أنه ال أساس له  ،وسيادة وعبودية وشر ونور وظالم وإيمان وكفر 
حدة شاملة تتمثل فيما يسم في الواقع بل يه جبران "الغاب" وفي الذهاب إليه انعتاق من هناك و 
للمطلن وهذه الثنائية والدعوة إلى تحطيمها تظهر ق إلى الالمحدود ومعانقة الثنائيّة وانطال

د  جبران في كثيرا في أشعار جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وإيليا أبوماضي  وقد ع م 
 قصيدته "المواكب" إلى تحطيم ثنائية الروح والجسد :

 
 
 
 

  
: فقد عنوا بالنظرات التأمليّة في الطبيعة فهم  التأمل في الطبيعة ومظاهر الكون .2

يناجونها ويستلهمونها وهي توحي إليهم وهم عميقو االحساس يعشقونها ويقدسونها 
 بالحنين إلى ربوع بالدهم ومن ذلك قول إيليا أبو ماضي :

 
 
 

 

ص لم   أ جد فوي الغواب  ف رقوا
        

وووود  س  ج   ب ووووين  ن فووووٍس و 
وا موواٌء ت ه   ادى ــــووـف وواله 

       
وووود  ك  الن وووودى موووواٌء ر   و 

 
 

هووٌر ت م الش ووذا ز   ادىــووـو 
        

ووود  هوووٌر جم  الث ووورى ز   و 
 
 

ل ي وووُك الليووول راهبوووي وشوووموعي الوووـ      و 
   

 ُشووووووهُب واألرض كلهووووووا محرابووووووي 
 
 

 وكتووووابي الفضوووواء أقوووورأ فيـــــــــووووـه  
      

را موووا قرأتُهوووا فوووي كتـــــوووـاب   ُسوووو 
 
 

ل تُك حووووول    يووووودُّ السوووووماء جفونـــــوووووـى    و 
     

دابــــــووووووـي  ل تُعووووووانن  أحالُمهووووووا أه   و 
 
 

 وليقبّوووووووول فووووووووم الصووووووووباح جبينووووووووي
 

 ه جلبوابيـــــــــــــر أريجـــــــوليعطّ  
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غير أن : إن كثرة تفكير شعراء المهجر في أنفسهم في أحوالهم من  النزعة اإلنسانيّة .3
موت ليصلوا إلى حقيقة تروي ظمأهم مما جعلهم يشكون ظلم الدنيا وتقلّبها ويستعجلون ا

ويغلب الزهد  ألن في في الموت راحة ألجسادهم وانطالقا ألنفسهم)علل( عليها 
والتصّوف على أشعارهم فهذا الشاعر ندرة حّداد يخاطب اإلنسان ويأخذ عليه كدحه في 

 جمع المال ويدعوه إلى الزهد :
 

 
 
 
 

 
     

نشور المبوادىء السوامية والمثول العليوا في ما يتعلون بوالجنس البشوري :  معاني اإلنسانيّةومن    
ل ون مجتموع بين النواس ومحاربوة الونُُظم التوي تباعود بوين اإلنسوا ن وأخيوه اإلنسوان والعمول علوى خ 

إنسانّي يسوده العدل والرحمة والمحبّة وعلى تخفيف الشوقاء اإلنسواني وتصووير الحيواة بصوورة 
 . ومن ذلك قول إيليا أبو ماضي في قصيدته "ابتسم" :ُمحببة إلى الناس 

 

 السماا     قلت ابتسم يكفي التجهم في ـــــقال السماء كئيبة وتجهم        
   قلت ابتسم ولئن جرع ت العل قـــــما ا    ــــقال الليالي جّرعتني عل قم        
 اـــــــــــــــطرح الكآبة جانبا و ترنم     اــــــفلعل غيرك إن رآك مرنم         

 
: وهو من أبرز خصائص األدب المهجرّي فال نكاد نجد شاعرا من  الحنين إلى الوطن. 4 

مهجريين يخلو شعره من الحنين إلى الوطن األم فهذا نسيب عريضة يصّور لوعة الشعراء ال
 المهاجر وحنينه إلى مسقط رأسه وأقرانه :

 
 
 
 
 
 

: فكثيرا ما حّركت األحداث السياسيّة التي عصفت باألمة وال سيما المأسواة  النزعة القوميّة. 5  
فها هو رشيد خوري يخاطوب  حبهم لألمة العربيةالء الشعراء فعبّروا عن الفلسطينيّة مشاعر هؤ

 بريطانيا بلسان الثائر الفلسطيني :

 
 
 
 

 رويدك يا ساهــــرا  
    

 ُمكبّا لتجني األلــوف 
 
 

 ستغدو فتى خاسرا  
    

 الُحتوف إذا ما دهتك 
 
 

 تجمع ف لسا لف لــ س   
   

 ونفُسك ال تشبـــــــع 
 
 

 فهال اتعظت بأمس  
    

جــــــع   يروح وال ير 
 

 توودفقي يووا ريوواح الشوورق هائجــــــووـة   
     

 فأنوووت الشوووك مووون أهلوووي وإخوووواني 
 
 

 وذكرينووي بمووا أُنسووُت موون أمــــــــووـل   
     

ووورف فووووق أوطووواني    وجنّحينوووي أرف 
 
 

 ّرت ثالثووون لووم أنووس العهووود وهوول موو
      

 تُنسوووى مواثيووون أرحوووام وإيمـــوووـان 
 
 

 األهوول أهلووي وأطووالل الحمووى وطنووي     
   

 وسوووواكنو الربووووع أترابووووي وأقرانووووي 
 
 

 يا مغريا بوي عنكبووت دهائــــــــــــوـه 
         

غــــــــــــوـزل   هال غزلت  بغير هوذا الم 
 
 

ت بــــوـي   ك ور   إن كنت  يوما بوالوعود م 
        

ك بال   ّزمــــــــووـان األولأنووا غيوور عهوود 
 
 

 هاغنوووووواني الحوووووون الووووووذي انووووووا ربّوووووو
 

 عوووووون وقفووووووه المتسووووووول المتوسوووووول 
 ليس الدم المسفوح منك سووى دموي  

         
 والمنزُل المهودوُم إال منزلــــــــــــوـي 

 
 

 األرض لي والودار لوي والقوول لـــوـي  
         

 والفعل لي والسويف لوي والنصور لوي 
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 مات الفنيّة لشعر المهجر ؟ما الس -18س
 التجاوب مع الحياة والحضارة . .1
اشتهر شعر الرابطة القلميّة بالتحرر في الّصياغة والتنوع في الموضوع واالنطالق في  .2

 الفكر والتجديد في األوزان الشعرية وخاصة عند جبران ونعيمة ونسيب عريضة .
دا في األلفاظ واألساليب في حين كان شعراء الرابطة القلمية أكثر حريّة في اللغة وتجدي .3

 وقف شعراء المهجر الجنوبي عند المحافظة على اللغة واألسلوب .
 مؤثّر .وألنه مناجاة للحياة وتصوير صادق وعمين الشعر المهجري شعر مهموس)علل( .4
ظهور النزعة الرومانسية عند شعراء الرابطتين الشمالية والجنوبية وذلك من خالل  .5

 عة .عمن الشعور بالطبي
 

 )يحفظ الطالب عشرة أسطر لشعر التفعيلة( اتجاه شعر التفعيلة :ثالثا : 
 وما تعريفه ؟ متى ظهر شعر التفعيلة ؟ -1س
في بغداد على يد نازك المالئكة وبدر شاكر السياب ثم قُبيل النصف الثاني من القرن العشرين   

 حدة التفعيلة وال يتقيّد بالقافيةوم على ويقهو الشعر الذي  وشعر التفعيلة .دمشن  فيأدونيس 
ورغم شيوع مصطلح )الّشعر الحّر( بين أوساط  وتؤخذ تفعيالته من البحور الصافية غالبا .

الدارسين إال أنّه غير دقين )علل( ألنه يُوحي بأّن هذا الّشعر متحرٌر تحررا تاّما في حين أنه 
 ليس كذلك ؛ اللتزامه وزن التفعيلة .

 
 شعر التفعيلة ؟ ما سبب ظهور -2س
 .رات والتحّوالت استجابة لحساسيّة العصر وتجسيدا لتلك التغيّ   
 
 كر أبياتا منها .ذما مناسبة قصيدة الكوليرا لنازك المالئكة ؟ ا -3س

 مشاعرها نحو مصر حين داهمها مرض الكوليرا .صّورت نازك المالئكة  
 سكن الليل 
غ إلى وقع صدى األنّات    أص 
 مة تحت الصمت على األموات في عمن الظل 
خاٌت تعلو تضطرب   صر 
 حزن يتدفن يلتهبُ  
 يتعثّر فيه صدى اآلهات 
 في كّل فؤاد غليانُ  
 في الكوخ الساكن أحزان 
 في كل مكان روح تصرخ في الظلمات  
 في كّل مكان يبكي صوت 
 

 ل كان حبا" .بدر شاكر السياب من ديوانه "أزهار ذابلة"  من قصيدة "هل أبياتااذكر  -4س
 هل تُسّمين الذي ألقى ُهياما ؟ 
 أم جنونا باألماني ؟ أم غراما ؟ 
 ما يكون الحّب ؟ نوما وابتساما ؟ 
 أم ُخفوق  األضلع الحّرى إذا حان التالقي 
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 بين عينينا فأطرقُت فرارا باشتياقي 
 عن سماء ليس تستقيني إذا ما 
 جئتها ُمستسقيا إال أُواما  
 

ن ى قل ب ي  المكلوُم لو لم تستجيبي  كم ت م 
 من بعيٍد للهوى ، أو من قريب  

 آه  لو لم تعرفي ، قبل التالقي ، من حبيب !
 

 ماذا علّن بدر شاكر الّسيّاب على قصيدته السابقة "هل كان حبا" ؟ -5س
 علّن عليها بأنها من الّشعر المختلف األوزان والقوافي .    

 
 األمثلة لشعراء التفعيلة . اذكر بعض -6س

لنازك المالئكة من العراق من ديوان )شظايا ورماد( حرة الوزن "الكوليرا"  أول قصيدة .1
 .1947عام 

 عبدالوهاب البيّاتي وديوانه "مالئكة وشياطين" . .2
 وديوانه "المساء األخير" . شاذل طاقة .3
 السياب وديوانه "أساطير" . .4
 .أدونيس في قصيدته "الفراغ"  .5
 اعر المصري علي أحمد باكثير .الش .6
 األردني مصطفى وهبي التل )عرار( .الشاعر  .7
 
 اذكر بعض األسماء التي أُطلقت على شعر التفعيلة . -7س

 الشعر الحّر . .1
 الشعر الجديد . .2
 الشعر المنطلن . .3
 الشعر الحديث . .4
 الشعر التفعيلي . .5

 
 ما البحور التي يعتمد عليها شعر التفعيلة ؟ -8س
التي تتكرر فيها وهي ى عدد معيّن من بحور الشعر المعروفة "بالبحور الصافية" يعتمد عل  

تفعيلة واحدة وهي الكامل والرجز والهزج والمتقارب والمتدراك والرمل مع االحساس بتراجع 
 . الغنائيّة والخطابيّةهما والتخفيف من خصيصتين القيمة الموسيقية 

 
 ها شعر التفعيلة ؟التي واجهأو المواقف ما العقبات  -9س

هاجم هذا الشعر ويتهم أصحابه بالضعف والتآمر على اللغة والتراث  اتجاه محافظهناك  .1
 وراحوا يتندرون على صوره .

ن نظم عليه من الشعراء العرب المشهورين وحقن هذا الشعر حضورا متميزا  .2 في هناك م 
والقضية الفلسطينيّة  الرتباطه بحركات التحرر العربي وهموم األمة)علل( الستينيات 
ومن هؤالء الشعراء : بدر شاكر السياب والبياتي وصالح  الستينياتعقد في واالستعمار 

 عبدالصبور وفدوى طوقان ونزار قباني ومحمود درويش وأمل ُدن فل .
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ومنهم حيدر محمود  الشعراء األردنيينالقت قصيدة التفعيلة قبوال واستحسانا عند  .3

محادين وخالد الساكت وحبيب الزيودي وراشد عيسى وإبراهيم  وعبدالرحيم عمر وخالد
رياض وعلي البتيري ومحمد القيسي ومحمود صرهللا وعز الدين المناصرة وطاهر ن

 الشلبي وسلوى السعيد .
 
 الفنيّة لشعر التفعيلة ؟ ما السمات -10س

 يقوم على وحدة التفعيلة وال يتقيد بعدد التفعيالت العروضية في كل سطر . .1
 يقوم على تشكيل الّصور الشعريّة الجديدة واإلكثار منها . .2
 ال يتقيّد بوحدة القافية . .3
يوّظف لغة الحياة اليوميّة وال ينشغل شعراؤه بجزالة األلفاظ وفخامتها على حساب  .4

 المعاني .
 تظهر الوحدة العضويّة والموضوعيّة فيه ظهورا بارزا . .5
يهتم باألساطير والرموز الدينية واألبعاد ُوصفت بعض القصائد بالغموض )علل( ألنه  .6

 الفلسفيّة والميتافيزيقيّة .
 

 رابعا : مالمح من الشعر الوطنّي والقومّي في الشعر العربّي الحديث :
 )يحفظ الطالب أربعة أبيات لشعر الثورة العربية(: شعر الثورة العربيّة الكبرى -1
 

 لبداية .اذكر أسباب قبول العرب لحكم األتراك في ا -1س
 حكم األتراك باسم اإلسالم . .1
 الرابطة الدينية كانت عامال موحدا . .2
 أبقى العثمانيّون على النظم االجتماعية الموجودة قبلهم . .3
 ظلّت اللغة العربية هي السائدة . .4
 حظي أهل الذمة بقدر من التسامح . .5
 

لعمل في سبيل التحرر العوامل التي أثارت المشاعر القومية عند العرب ودفعتهم إلى ا ما -2س
 واالستقالل ؟

إلى وجوب سيادة العنصر التركي سيادةص تامة على غيره  بت جمعية االتحاد والترقيذه .1
 .والتخلي عن االلتزام بالرابطة اإلسالميّة من العناصر 

 ولغة التعليم في المدارس .جعل اللغة التركيّة اللغة الرسمية في البالد  .2
 فرض الضرائب الباهظة . .3
وتدعو إلى  من قيمتهم تحطّ ت بعض الصحف التركية حملة عدائية على العرب شنّ  .4

 . وإهمال اللغة العربية تذويبهم في المجتمع التركي
 حصر االتحاديون المناصب الحّساسة في اإلدارة والجيش بيد األتراك . .5

 

 ؟ ما الجمعيات التي أسسها المثقفون العرب لمواجهة التتريك والدفاع عن العرب -3س
 الجمعية القحطانية . .1
 الجمعية العربية الفتاة في باريس . .2
 حزب الالمركزية اإلدارية في القاهرة . .3
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 مكة ؟ فيمتى أطلن الشريف حسين بن علي رصاصة الثورة العربية الكبرى  -4س
 . 1916في العاشر من حزيران عام       
 
 ما أهم نتائج الثورة العربية الكبرى ؟ -5س
 ؛ ووضعت في أيديهم سالحا فعّاال،فوس الناس معاني التحرر واالستقالل أذكت في ن    

 ومجدهم التليد . ، للمطالبة بإعادة حقّهم المسلوب
 
الثورة( الذي أذاعة الشريف حسين مبينا أسباب الثورة على ماذا تضمن )منشور  -6س
 تحاديين ؟اال

 اضطهادهم اللغة العربية . .1
 القومية . قتلهم الكثير من نوابغ النهضة .2
 قيامهم بنفي األفراد واألسر . .3
 مصادرتهم بيوتهم وأموالهم . .4
 
 ماذا رّد شيخ الثورة فؤاد الخطيب على مطاعن األتراك ؟ -7س
 

 يااااا ع صاااابة فااااي بااااالد ال اااارك طاغيااااة   

       
  رممااا ال تحساابوا الع ااري  فااي أوطااان   

 إّن الزماااااان الااااااعي أوالد ااااا  نعمـــااااااـا     رمما

     
 نعمااااا ن الااااعي نرجااااو باااا هااااو الزمااااا 

اااااح    ال ااااااري  ناط ـــــاااااـة      نِعمـــــــا   ُ  وهاااااعُ 

    
 والعجمااااا بفضاااالنا فاسااااولوا الرومااااان 

ما   وطاااااالعوا ُااااااادت اوااااااار واج نبااااااوا    والعجج 

       
  والعلماااااا يوماااااا نفبّاااااه فيااااا  الّسااااا ل 

 وال تظناااااااوا هماااااااوم الااااااادهر ت عااااااادنا والعلمـــــــا  

 

 يننااااااا ال مماااااااإّن ال مااااااوم ساااااا حيي ب 

  
ر يرفض الشاعر  الواقع الذي كان سائدا وكذلك يرفض بطش الترك واستخفافهم بالعرب كما يُظ ه 

 روح الثورة والتحدي والشعور القومي .
 
 اذكر بعض شعراء الثورة العربية الكبرى . -8س

 إبراهيم اليازجي . .1
 عبدالحميد الرافعي . .2
 .رشيد سليم الخوري  .3
 خير الدين الزركلي . .4
 
 ؟)ثنائية الشعر والثورة(ما دور الشعر تجاه الثورة العربية  -9س

 أصبح الناطن باسمها .حمل الشعر راية الثورة العربية الكبرى و .1
 ر عن مبادئها .المعبّ  .2
 التعبير عن الروح القوميّة العربيّة واالسهام في استنهاض همم العرب . .3
 
 لُقب بذلك ؟ ولماذا من هو شيخ الثورة العربية الكبرى ؟ -10س
حت وأو   ،وعبّر عن مجرياتها، ألنه رافن الثورة العربية وقادتها  ؛ ولقب بذلك فؤاد الخطيب     

 . إليه الكثير من الشعر الحماسيّ 
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 الثورة العربية الكبرى .وشعراء اذكر بعض األمثلة لشعر  -11س

 يحيّي استقالل العرب ونهضة الحسين : فؤاد الخطيب 
 

 وحّي البيت والحرما       وانهض فمثلك يرعى العهد والذمماحّي الشريف    
 يا صاحب الهّمة الشّماء أنت لهــا       إن كان غيرك يرضى األين والّسأما   
ص أوشئتها رجم       اـواسمع قصائد ثارت من مكامنه     اـــــــــإن شئتها شهبا

 

 ها فظائع األتراك :في قصيدته "الغريب والترك" يصف في خير الدين الزركلي 
 

 ع اااا أدفااااد جنكياااز ف ســــــاااـا وا  

       
ق  العبيـــووـد   سووالئل ي ع وورٍب س ووو 

 
 

 فكااا    لاااوا ماااص األدياااار ُيـاااـدا 

        
 و اا  ساااموا الم انااة مااص عميااد 

 و اا  دملااوا علااا األعااواد   لمااا      

    
 و اا  ساا وا المنيّااة مااص   يـااـد 

  

 ن أوقدها :يعدد حسنات الثور رشيد أيوب  ة ويمجد م 
 

 الم  ـااـمااص أ اُااي األرد ن اادي  الس

       
 رِ ـــــــااااااااـماااااااال نسااااااااي  الس ح 

 

 
 ام ـــــــــــــااـيااا  ااريفاّ  لّمااا ناااح  الحم

       
 ر  ـــووووووووـفوووووووووق غصوووووووون الشج 

 
 

ساا   اي   ُااادا الساايِ  الصاا يل الم 

       
 صِ ـــــاااااااااـفاااااااااي ديااااااااااجي المح 

 أنااان ماااص  اااوم ل ااا  تع ناااو الر ااااي 

 

 ص  اااااادي  الّزمـــــــــــــااااااـصماااااا 

  

 من األصقاع  بعد انسحاب الجيوش التركيّةفي قصيدته "النائحة"  جميل الزهاوي
 ل العرب الشام بقيادة فيصل بن الحسين :والعربية ودخ

 

 وراءهاا وجاءت ديول الع اري تدادو

 وراءها         
 بمقربووووة لينكليووووز خــــــووووـيولُ  

 
 

 بّاارواو  هنالاا  أهاال الصااام ُااادوا

 و بــّروا         
 وكبّووور أعوووالٌم بهوووا وُسهــــوووـول 

 
 

 ضااايد و اااان ألداااع الثاااور  اااد ااااار 

 ضيدـــــــٌ         
 لووه فووي مغووار الغووابتين ُشووبول  

 
 

   األُاال مااص فاار  ها اا أغااّر  ااري

  

 فطوواب لووه فوورٌع وطوواب أصووولُ  
  

  لعلم العربي في "نشيد العلم" عندما احتفل العرب برفع ا أبي الفضل الوليدقصيدة
 المكان الذي ُشن ن فيه شهداؤهم :

 

 ري دول  جند أي ا العلـــــــ  الع  

          
 منهم تآلفت األوطار والهمــــــم 

 
 

 مص دضرة وبياد نعمةٌ وهدى 

          
 وُحمرة وسواد نقمـــــــــــة ودم 

 
 

 ألوان  اس كملن أمجاد مملكـــة  

         
 لنّهى والبأس والكرمفيها تالقى ا 

 إلي  ترنو وفي أجفاننـــــــا ِعب ٌر  

         

 وفي القلوب شعوٌر بات يحتدم 
 
 

 ا أرد الصآم إلاالحجاز إلمص 

 

 أرض العراق لك اآلفاق تبتسم 
  

 عندما بُويع الشريف في قصيدته )الخالفة وجاللة الملك الهاشمّي(  محمد كامل شعيب
وقد ترددت أصداء هذه البيعة في أرجاء الوطن العربي  حسين بالخالفة في عمان

 وأقيمت االحتفاالت :
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 إلي  ان  ا أمر الخالفة إذ غــــدا

           
 ألعبائها في ي ع رٍب خير حامل 

 
 

 ويا من ع الع ري العي داز فضل  

          
 مقاما لعمري باذخا لم يُطـاول 

 
 

 ةإلي  ملي   الع ري مني بيعــــــــ

           
 مباركة  عن أهل صيدا وعامل 

 
 

 

  تحدث الشعراء عن شخصية الشريف حسين ومكانته الدينيّة والقوميّة مؤكدين انتسابه
للنبي عليه السالم وهذا ما يمنحه شرعيّة دينيّة تؤهله للخالفة يقول الشاعر القروي 

 خوري : مرشيد سلي
 

 ملاا  علااا اإلسـااـالم أباادى غياارة

          
  ااّرت ب ااا عاايص الرســـااـول ب باارُ 

 نصاار المااروءة فالمساايد وأدمااد    

       
 ي بااادالن ال  نتااات بنصــــــــــااـرُ 

 عاااد الر اايد وعاااد باااهر عصاارُ   

       
ااص بعااي الحساايص لنصاارُ   ساابحان م 

 اللياااال  داااايٌا مااااص دااااداد مديباااا  

 

  ُِ  والصااابد  سااا ٌ  ماااص أ اااعة فجااار

ااٌر تضااّو  فااي الجزياارة نا ااراّ    ِذ  

 

  ُِ  من ااااا رفااااات العاااااطفيص بنصااااار

  
ين أميرا سشعراء العرب يختلفون إلى عّمان بعد أن أصبح عبدهللا بن الح علل : ظلّ  -12س

 لألردن ثم ملكا .
ألنها كانت معقال من معاقل الثورة العربية الكبرى ويقول شبلي المالط مخاطبا األمير      

 عبدهللا مشيدا بدوره القومي :
 

 أمير عمان هل للعيد طلعته      أيام تضحك بغداد وعمــان          
 ـه      إال الحقائن أنصار وأعوانـمجاهدا في سبيل ليس ل          
 

 من غدر الحلفاء ونقضهم العهد مع الشريف حسين ؟ رما موقف الشع -13س
فاء والدعوة كان لذلك أثر بالغ في نفوس الشعراء العرب الذين عبّروا عن شعورهم بغدر الحل 

 السترداد الحقوق .
 

في  اء وشعرهم اذكر بعض الشعر كيف نقض الحلفاء عهدهم مع الشريف الهاشمي ؟ -14س
 . غدر الحلفاء

بعد الحرب العالمية األولى نقض الحلفاء عهدهم التي تنص على إقامة دولة عربية مستقلة   
تقسيم البالد العربيّة ووضعها تحت في سوريا الطبيعة والعراق والجزيرة العربية وعمدوا إلى 

 : انتدابهم وفي هذا يقول

 خير الدين الزركلي : 
ع  والذّمم     فيم الونى وديار الشام تُق تســـــــــم         أين العهود التي لم تُر 
ب تهتضم     هل صّح ما قيل من عهد ومن عدة         وقد رأيت حقوق العُر 

 

 ثورة السترداد الحقوق المستلبة :يدعو إلى ال مصطفى الغاليني 
ط   س ت  ع ل ى خ  تُكم  أ م  ر  ُمن ت ق   ٍر       ـُهبُّوا فأُم  ي ُجو   م  ــــجارت  عليها األ عاد 

ةص        يل  ُربُوُع الشام  ُمف ع م  د ى في س ي له  الع حتى ت س  يُل الر  ص يس  م  ــــــ  د ما  ر 
ب  واالياُم شاه   ة  ال عُر  م  ل  والظ ل م     د ةٌ      ــــوذ  غ ى في الس ه  ن  الو  ر  م   ل نُض 

لّوا بالد العرب أجمعها        من ساحل الّروم حتّى ساحل العجـم     حتى يُخ 
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 يطلب من وطنه لبنان االنضمام إلى الدولة العربية في  إلياس فرحات من شعراء المهجر
 سوريا :

  تجعل جزاء الخير شـــرافإن لم ترض  بالعُرب اتصاال        فال
 وال تطلب ألوروبا انتصـارا        على الشعب الذي والك نصرا

 
 ما سبب نفي الشريف حسين بن علي إلى قبرص ؟ -15س
وجعلهم فلسطين وطنا على المعاهدات التي أراد الحلفاء فرضها عليه بسبب رفضه الموافقة   

 قوميّا لليهود .
 
 يل في نفي الشريف حسين إلى قبرص .اذكر بعض الشعر الذي ق -16س

 : محمد مهدي الجواهري يخاطب الشريف حسين 
 

تهن   شيخ  الجزيرة أنوت اليووم ُمور 
         

 بحسووون فعلوووك مووون صووودق وإيثوووار 
 
 

د ّن مون الودنيا عوقبهــــــــوـا  م   ل ت ح 
         

 فقووود أريتوووك ُعقبوووى هوووذه الــــوووـدار 
 
 
 

 ـاناهضا بأباة الضويم منتفضـــو يا
          

 عووون أن يموووّد يووودا للوووذّل والعـــوووـار 
 
 

 فووي ذمووة هللا والتوواريخ مووا تركووت  
         

 آثوووارك الغوووّر مووون غوووّراء آثـــــوووـار 
 
 

 إن لاا  ي يمااوا لاا  الااع رى مخلاادة

 

 فاااااسّن اسااااام  فيناااااا ديااااار تاااااع ار 

  
 اذكر بعض الشعراء الذين رثوا الشريف حسين بعد وفاته ودفنه في القدس . -17س

 أحمد شوقي . .1
 محمد مهدي الجواهري . .2
 مصطفى وهبي التل . .3
 معروف الرصافي . .4
 إبراهيم طوقان . .5
 األخطل الصغير . .6
 عبدالمحسن الكاظمي . .7

 
 اذكر بعض الشعر الذي قيل في رثاء الشريف حسين بن علي . -18س

 : ما قاله أحمد شوقي 
 

وووآت م   وووماء  م  الس   ل وووك  فوووي األ رض  و 
      

 مـــوووـهاش   لووووكو الم  قوووام  فيهوووا أ بووو 
 
 

ق ت  ــــــــووووـق عوووود  اآلُل ل لع ووووزاء  و   ام 
      

م  وووين  الف وووواط  يووواٍت ع لوووى الُحس   باك 
 
 

ع مّ   ا ـوووـت لوووك  ب غوووداُد فوووي الوووُدموع  و 
       

ووووم  الشوووواُم واج  ووووواد  و  راء  الس   ُن و 
 
 

بووووٌع ُمص   جوووواُز الن بيووووُل ر  الح   ّلٍ  ــووووـو 
      

ووون ُربووووع  الُهووودى و    وووُر صوووائ مم   آخ 
 
 

ااارى ولبناااا  وا ااا ر نا ف مصااار عب 

 

اااكوي العياااون باااا ي الحماااا     ن س 

  

  "يرثي الملك فيصل بن الحسين ومآثره إبراهيم طوقان في قصيدته "ن س ر الملوك: 
 

راء الكرمل  ــــــــشيّ عي اللي       قومي ا ست قبلي       ط لعة  الش مس و   ل  و 
ا خش عي ي وشك أ ن ي         ن فيصغشى الح  و   ل  ــمى       يا ف لسطين سنىص م 
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 ة ؟ذي تركه الشعر الذي قيل في الثورما األثر ال -19س
 في نفوس العرب كافة . قاترك أثرا عمي .1
 ظلّت األفكار والمبادئ التي رفعها الشريف حسين حيّة بعد وفاته . .2
 
 ما السمات الفنيّة لشعر الثورة العربية الكبرى ؟ -20س
تضح فيها الروابط النفسيّة والتعبيريّة وترتيب األفكار إذ  ؛ م بالوحدة الموضوعيةاالهتما .1

 والصور .
 . بحكم مخاطبتها للجمهور بمختلف فئاتهسهولة اللغة ووضوحها  .2
 . وضوح النزعة الخطابية والحماسيّة .3

 

 ية()يحفظ الطالب أربعة أبيات لشعر المقاومة الفلسطين : شعر المقاومة الفلسطينيّة -2
 

 ما موقف الشعراء العرب من المقاومة الفلسطينيّة ؟ -21س
 نار الثورة على المستعمر .ي إذكاء أسهم الشاعر العربي إسهاما كبيرا ف .1
 حمل لواء المناداة بالحريّة . .2
 شحذ الهمم ويناصر المستضعفين ويُعلي من قيم الكرامة .يوقف يحيي البطوالت و .3
 مة العربيّة على الخطر الجسيم الذي يهدد كيان األمة.نشر الوعي من أجل أن تستيقظ األ .4

 
 

 سّم بعض شعراء المقاومة الفلسطينيّة . -22س
 طيني عبدالرحيم محمود .سالشاعر الفل .1
 الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري . .2
 بشارة الخوري . .3
 .فريقي ّ اآلسيوّي واألالحائز على جائزة )لوتس( في األدب الشاعر الفلسطيني محمود درويش  .4
 توفين زياد . .5
 هارون هاشم رشيد . .6

 

 . الفلسطيني مقاوماللة لشعر ثاذكر بعض األم -23س

  في بلده الذبيح فلسطين عبدالرحيم محمود يعبّر عن حب الشهادة: 
 

هوواد     ط ُن الووذ بيُح إ لووى الج   د عووا الووو 
     

ت وووووه  فُوووووؤادي  وووووف  ل ف ووووورط  ف رح   ف خ 
 
 

ال ا   سووواب قُت الن سووويم  و   اٌر   ـــوووـفت خو 
     

 أ ل ووووويس  ع ل وووووي  أ ن أُفووووودي ب وووووالدي 
 
 

أ نوووووووتُم   إ ذا ضووووووواع ت ف ل سوووووووطيُن و 
       

يووواة  ف فوووي ا عت قوووادي   ع لوووى ق يووود  الح 
 
 

 ب وووووأ ن  ب نوووووي ُعروب ت نوووووا ا سوووووت كانوا  
      

شووووواد    وووووعي ُهم ن هوووووج  الر  وووووأ  س  أ خط   و 
 
 

 

 فة إلى فلسطين لتحريرها :محمد مهدي الجواهري يخاطب الجماهير الزاح 
 

 دالال فوووي ميوووادين الجهـــــــــوووـاد  
     

 وتيهوووووا بوووووالجراح وبالضمـــــوووووـاد 
 
 

 ورشوووفا بوووالثغور مووون المواضوووي 
     

 وأخوووذا بالعتووواق مووون الجهـــــــوووـاد 
 
 

 وإقووووداما وإن سوووورت الّسووووـواري   
    

 بموووا يُشوووجي وإن غووودت الغووووادي 
 
 

 وباااااعالّ للنفااااايِا ِماااااص الضاااااحايا

 

اااااارف  الاااااابالد   ف ااااااون ف ا  ماااااان     

ث ثاااااّ ي فااااوح  المجااااد  ِمن ااااا   ويااااا ج 

 

 ف  ع باااه  فاااي الجبااااِل وفاااي الِوهااااد 
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اااا    ِ  الصااااا بات  ِمااااص ال  حايااااا  س 

 

ااااااوي  الِع اااااااد   ُ ةّ فمااااااا  عف اااااار   م 

 أعاااازن الناااااِس فااااي أغلااااا ممااااات   

 

ِصااااد  ديااار  الااازر ِ فاااي دياااِر الح   و 

  
 

 وهو يحيي جهاد األمة المدافعة  جهادا صفّن المجد له" :بشارة الخوري في قصيدته "يا
 عن فلسطين :

 

 يووا جهووادا صووفّن المجوود لـــــــووـه    
         

 ل ب س  الغـــــــــوـار عليوه األرجوانوا 
 
 
ٌف باه ووت  فلسووطين بــــــــووـه         وور   ش 

     
 وبنوواء للمعــــــــووـالي ال يُدانـــــووـى 

 
 

 بهتهوووووا     إن جرحوووووا سوووووال مووووون ج
       

ت ه بخشــــــــــوع ش ف تانــــــــوـا   ل ث م 
 
 

 وأنينووا باحووت النجوووى بـــــــــووـه   
         

ـــــــووـه ُمق ل تانــــــــووـا   عربيّووا رشف تـ 
 
 

 

  األهل عن وهو المنفى والبعد محمود درويش يصّور عذاب الشعب الفلسطيني: 
 ماذا جنينا نحن يا أماه

 وت مرتينحتى نم
 فمرة نموت في الحياة
 ومرة نموت عند الموت

 يا غابة الصفصاف هل ستذكرين
 أّن الذي رموه تحت ظلك الحزين

 إنسان – كأّي شيء ميّت
 هل تذكرين أنني إنسان

 ي من سطوه الغربان ؟و تحفظين جثت
 و أنت يا أماه

 ووالدي ، و إخوتي ، و األهل ، و الرفاق ...
 لعلّكم أحياء

 أمواتلعلّكم 
 لعلّكم مثلي بال عنوان

 ما قيمة اإلنسان
 

 عن التمسك باألرض والوطن يتحّدث توفين زياد : 
      شبر من ثرى وطني بأسنان سأحمي كل

 ولن أرضى بديال عنه لو ُعلّقُت من شريان شرياني
 للندى للزنبن الحانيأنا باٍق أسير محبّتي لسياج داري 
 بانيأنا باق ولن تقوى علّي جميع ُصل  

 

 وتمّسكه باألرض هارون هاشم رشيد : 
 من نحن دونما بالدنا ؟
 من نحن ؟ من نكون ؟

 ونحن في القفار ضاربون 
 من نحن ؟ من نكون ؟
 والسارقون الناهبون
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 ديارنا يدنسون

  تحّدث بلسان المقاوم الفلسطيني والمتعلنالذي في )لن أهرب من دربي(ُمعين بسيسو 
 : الفداء من أجلهاوباألرض والتحامه بترابها 

 لن أهرب من دربي 
 لن أهرب من كأس الخل

 وإكليل الشوك
 وسأنحت من عظمي

 مسمار صليبي وسأمضي
 أبذر قطرات دمائي في األرض

 إن  لم أتمّزق كيف ستُولد من قلبي
 
 ما سمات شعر المقاومة الفلسطيني ؟ -24س

 حماسي وخطابي . .1
 وحدة الموضوع . .2
 جمال التصوير . .3
 حاء .الرمز واإلي .4
 

 ===================== نهاية الوحدة ====================
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 الثانيةالوحدة 
 عربّي في العصر الحديثمن قضايا النّثر ال

 

 ما القيود التي قيّدت النثر العربي في أوائل القرن التاسع عشر ؟ -1س
 قيود الصنعة اللفظية والزخارف البديعيّة واالهتمام بالمبنى أكثر من المعنى .  
 
 أثرت في حركة النثر العربي الحديث ؟ ما العوامل التي -2س

 خذ بمعالم الحضارة .دخول البالد العربية عصر النهضة واال .1
تعلّم الكتّاب اللغات األجنبيّة وقراءة آدابها والتوأثر بهوا مثول ُرفاعوة الطهطواوي الوذي ألوف  .2

 كتاب "تخليص اإلبريز في تلخيص باريز".
االتصال المنظم بين العقل العربي والعقل الغربي الحديث عن طريون البعثوات التوي أوفودها  .3

 ه الحياة الفرنسيّة الماديّة واالجتماعيّة .، الذي وصف فيمحمد علي إلى الغرب 
   ، ونقل اآلداب الغربيّة ، فترجمت القصص والرويات .اتساع حركة الترجمة في مصر  .4
 
 العربي الحديث . واألدب بيّن دور الترجمة في تطور النثر -3س

اّطووالع العوورب عوون طريوون الترجمووة علووى عيووون اآلداب العالميّووة فقوود تُرجمووت مسوورحيات  .1
 بير إلى العربية ومسرحيّات برناردشو وفيكتور هيجو وغيرهم .شكس

ظهور اتجاه قوي بين األدبواء والمتورجمين يميول إلوى تعريوب األلفواظ والمصوطلحات ومون  .2
 هؤالء : عباس محمود العقاد ومحمود تيمور وعادل زعيتر ويعقوب صّروف .

ى العربيّة كما فعل المنفلووطي تأثر عدد من األدباء العرب بما يُترجم من اآلداب الغربية إل .3
، كما في قّصتيه الذي قرأ بعض القصص المترجمة من األدب الفرنسي فصاغها بأسلوبه 

 : "مجدولين" و"الشاعر" .
 

وقوود صوودرت العديوود موون الصووحف والمجووالت مثوول صووحيفة "وادي النيوول" التووي أصوودرها 
ي ومن المجوالت "الرسوالة" عبدهللا أبو السعود وجريدة "نزهة األفكار" إلبراهيم المويلح

 ألحمد الزيات و "ابولو" و"الهالل" ومجلة "الثقافة" و "األديب" وغيرها .
 
 ما المقصود بالتعريب ؟  -4س
إيجوواد كلمووة عربيّووة للمصووطلح أو اللفووظ الووذي يقابلهووا فووي األجنبيووة أو إخضوواع اللفووظ األجنبووي   

 لألوزان العربية .
 

 دثة :الفنون النثريّة العربيّة المستح
 

 اذكر بعض الفنون النثريّة العربيّة المستحدثة . -5س
 المقالة والخاطرة والقّصة والرواية والمسرحيّة والسيرة .  
 
 لمقالة . وما عناصرها ؟اعّرف  -6س
نص نثري يدور حول فكرة واحدة تناقش موضوعا أو تعبّر عن وجهة نظر صاحبها أو تهودف   

 ما . إلى إقناع القّراء لتقبّل فكرة
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 عناصر المقالة :
: موون الضووروري أن يُراعووي كاتووب المقالووة اختيووار الكلمووات المناسووبة والووتخلّص موون  اللغووة .1

الذي تقووم عليوه المقالوة ، وليتفون  )علل( لينسجم ذلك مع اإليجاز الكلمات غير الضروريّة
 .مع المقولة البالغيّة "خير الكالم ما قّل ودّل" 

 ملها الكاتب رسالة يحملها إلى القراء .: وهي عنصر أساسي يح الفكرة .2
ال وموؤثر فوي تقوديم فكورة المقالوة فهوي تنودفع فوي الموضووعات : وهي عنصر فعّ  العاطفة .3

 اإلنسانيّة وتختفي في الموضوعات العلمية .
 
 بيّن أقسام المقالة . -7س
 ، زسووم بووالتركيوينبغووي أن يتّ  ، : وتكموون أهميتووه فووي لفووت انتبوواه القووارئ وجذبووه العنوووان .1

 والتعبير عن الموضوع مدار الحديث .
 يسية التي سيتم عرضها .ئ: وتتمثل في جملة مفتاحيّة تتضمن الفكرة الر المقدمة .2
ويتكوون : وهو الجزء الرئيس في المقالة وفيه تُعرض البيانات واألدلة والحقوائن  العرض .3

حدة ويتم عرض األفكار بت أي  سلسل منطقوي العرض من فقرة أو أكثر وكل فقرة تتسم بالو 
 تقود الفكرة إلى أخرى ، وتختم بجملة استنتاجيّة .

 : وفيها يقدم الكاتب ُخالصة وجهة نظره واستنتاجاته بصورة مكثّفة . الخاتمة .4
 

 بيّن أنواع المقالة . -8س
: وتُعرف باسم المقالة العلميّة أو الرسميّة وهوي التوي تغطوي مجواالت  المقالة الموضوعيّة .1

هووا مثوول المقوواالت السياسووية والثقافيووة واالجتماعيووة والطبيووة ... وتوجوود فووي المعرفووة جميع
 الصحف والمجالت .

 وأسلوبها ذو طابع شخصويغير المنهجية  : وتُعرف باسم غير الرسميّة أو يّةالمقالة الذات .2
فكورة يقتنصوها  ويكوون مجالهوا أيّ ،  ؛ فهي ال تقّدم معالجة منهجيّوة أو تحليليّوة للموضووع

 .الكاتب 
 

 من أشهر كتّاب المقالة في الوطن العربي وفي األردن ؟ -9س
 : يعقوب صروف وجبران خليل جبران وإبراهيم المازني وطه حسين وموي  في الوطن العربي   

 زيادة وشكري فيصل ومارون عبّود .
 . ، خيري منصور خالد الكركي ، صالح جرار ، إبراهيم العجلوني:  األردن في  
 
 ات الفنيّة للمقالة ؟ما السم -10س

 محدد في حجمه قصير أو متوسط . نثريّ  المقالة فنّ  .1
 المقالة واضح ينأى عن التعقيد ويؤثر اللغة المفهومة .أسلوب  .2
 ينبغي أن يتّسم عنوان المقالة باإليجاز والتكثيف والتعبير عن الموضوع . .3
 اص .تعرض أفكار المقالة على أساس منطقّي كأن يتنقل من العام إلى الخ .4
الوذي يميّوز  وتتسوم بالطوابع الشخصوي المقالة الذاتيّة أكثر تحررا في أسلوب بنائها ولغتها .5

 كاتبها عن سواه .
 
 عّرف الخاطرة . -11س
وقود تسومى المقالوة الذاتيوة هي فن كتابي حديث يتداخل مفهومه مع مفهووم المقالوة ويُق ورن بوه   

 أحيانا بالخاطرة .
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 اطرة والمقالة .اذكر الفروقات بين الخ -12س
 الخاطرة ليست فكرة ناضجة وليدة زمن بعيد ولكنها فكرة عارضة طارئة . .1
 الخاطرة ليست فكرة تُعرض من كل الوجوه بل هي مجرد لمحة . .2
 مثل المقالة مجاال لألخذ والرد وال تحتاج إلى الحجج إلثبات صدقها .الخاطرة ليست  .3
 الخاطرة أقصر من المقالة وتكون بال عنوان . .4
 
 بم تتشابه الخاطرة مع المقالة ؟  -13س

  تتشابه الخاطرة مع المقالة في أنواعها وموضوعاتها مع بقاء الخاطرة أقرب إلى الذاتيوة
 منها إلى الموضوعية .

 . شخصية كاتب الخاطرة دائمة الحضور من خالل خاطرته 
 
 ما أنواع الخاطرة ؟ -14س
قدية والخواطر االجتماعيوة والخوواطر التاريخيوة هناك الخواطر األدبية والنحسب الموضوع ف    

 بطابع شخصي إنساني . ةوكلها مطبوع
 
 ما السمات الفنيّة للخاطرة ؟ -15س

 دورانها حول فكرة واحدة . .1
 الق صر واإليجاز . .2
 األسلوب المرّكز واللغة المكثفة . .3
 البعد عن التحليل العمين القائم على تقديم األدلة والبراهين . .4
 
 ل : قد ال نجد من الكتّاب من يتخصص في كتابة الخاطرة فقط .عل -16س
ألن بعض كتّاب المقالة فّرعووا بعوض أنشوطتهم إلوى كتابوة الخواطرة خضووعا لوبعض المواقوف    

 الحياتيّة .
 
 اذكر أشهر كتّاب الخاطرة . -17س
العقواد ، : أديوب إسوحاق ، أحمود الكرموي ، خليول السوكاكيني ، طوه حسوين ،  من الوطن العربوي  

 جبران .
 . وخاطرتها )حرصا على الوهج( : النا مامكغ من األردن  
 
 عّرف القصة القصيرة . -18س
ويقتصر على حادثوة  ،ويصّور فيها قطاعا من الحياة،هي مجموعة من األحداث يرويها الكاتب   

ا علوووى يووود بلوووزاك وموباسوووان وهوووي فووون أوروبوووي ترسوووخت أصووووله،واحووودة أو حووووادث متوووآزرة 
 .رهماوغي
 
 العربية بالقصة الغربيّة عن طريقين ، اذكرهما . الهمةتأثرت  -19س

 الترجمة : إذ ترجمت قصص كثيرة عن اآلداب الغربية . .1
 االتصال المباشر : عن طرين إتقان اللغات األجنبية واالطالع على آدابها . .2
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 تحدث عن نشأة القصة العربية . -20س
ألنهم كانوا أسرع اتصواال بواألدب الغربوي وكوان فوي  نشأت على يد المصريين وأهل الشام .1

مقدمتهم سوليم البسوتاني صواحب قصوة "الهيوام فوي بوالد الشوام" و"بنوت العصور" ومونهم 
 سعيد البستاني ويعقوب صروف وفرح أنطون الجيل األول من كتّاب القصة التاريخية . 

ة وسوار علوى نهجوه ومنهم جورجي زيدان األكثر انتاجوا فوي القصوص التاريخيوة اإلسوالمي .2
فووي مجموعتووه عبدالمسوويح األنطوواكي ومعووروف األرنوواؤوط فووي سوووريا ومحموود تيمووور 

القصصية "ما تراه العيون" ومحمود الشوين فوي مجموعتيوه "سوخرية النواي" و "يُحكوى 
 أن" .

ومن مصور طوه حسوين ومحمود فريود وعلوي الجوارم وعلوي أحمود وتوفيون الحكويم ونجيوب  .3
 محفوظ .

 

 على القصة ؟ 1967مة ما أثر هزي -21س
ى إلوى التمورد علوى الشوكل التقليودي للكتابوة القصصوية ة في منعطف تاريخي أدّ دخلت القصّ   

 ووالدة اتجاهات جديدة فكان االتجاه الرومانسي والواقعي والرمزي .
 

 ما العوامل السياسية واالجتماعية التي تأثرت بها القصة القصيرة في الوطن العربي ؟ -22س
 حرب الخليج والواقع الفلسطيني والعولمة واالنترنت .       
 
 بيّن عناصر القصة . -23س

بين البطول وقووة : وهي الصراع الذي يجري بين الشخوص وقد يكون الصراع  األحداث .1
 مضادة أو بين نزعات النفس .

: وهي الكائن اإلنسانّي الذي يتحرك في سياق األحداث وقد تكون الشخصوية  الشخصيات .2
 جماد أو الحيوان وتُقسم الشخصية إلى قسمين :من ال
: وهوي الشخصويّة التوي ال يحودث تغييور  أو الشخصيّة المسطحة الثابتةالشخصية  ( أ

 بنيتها األخالقيّة أو النفسيّة .
: وهي التي تتكّشوف للقوارئ تودريجيا وتتطوور بتطوّور األحوداث  الشخصية النامية ( ب

 مع األحداث .نتيجة تفاعلها المستمر 
: وذلك ضمن إطار مكواني وزمواني والمكوان قود يكوون مسورحا لألحوداث وقود يوأتي  ةالبيئ .3

 في الفعل القصصي أما الزمن فهو تخيلي يختلف عن زمن الواقع في الحياة .مشاركا 
وكول ،يتم نظم عناصر القصة من شخوص وأحداث وزمان ومكان بواسطة اللغوة  :اللغة  .4

وصف أو الحوار أو الّسرد او الحوار الوداخلي مثل ال ، قصة تستخدم تقنيات لغوية معينة
 )المونولوج( ... الخ .

يوونهض الحوووار بجملووة موون الوظووائف فعلووى القوواص أن يكووون يقظووا واعيووا لكوول  :الحوووار  .5
كلمات الحوار فيراعي المرونة في التعبير والتركيز الشديد والعفويّة والبعود عون التكلّوف 

 . يدور في الحياةحتى تجعله طبيعيا مشابها لما واإليجاز 
وهو الغاية التوي يسوعى القواص لتوصويلها إلوى القوارئ بهودف المتعوة  :الهدف | المغزى  .6

 ويندر الهدف من القصة أن تكون من أجل الفن للفن .،وكشف التجربة البشريّة 
 
 ما مواصفات القصة الناجحة ؟ -24س

 الصياغة الفنيّة المحكمة . .1
 مالية خاصة وهدفها إصالح المجتمع أو حل مشكلة.هي التي تقدم رؤية للحياة بطريقة ج .2
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ن  أبرز أعالم القصة القصيرة في األدب العربي الحديث ؟ -25س  م 
 يوسف إدريس .  -أ 
 يحي حقي . -ب 
 زكريا تامر . -ج 
 غسان كنفاني . -د 
 عبدالسالم العجيلي . -ه 
 الطيب صالح . -و 
 
 ة القصيرة في األردن .تحّدث عن نشأة القصّ  -26س

 لمحموود  1922دن مجموعووة "أغوواني الليوول" الصووادرة عووام ي فووي األرصووصأول عموول ق
 .صبحي أبوغنيمة 

  في فلسطين واألردن . للقصة القصيرةيُعتبر خليل بيدس الرائد 
  الحركة القصصية في فلسطين أسبن منها في األردن بسبب االنفتاح الثقوافي ألهلهوا علوى

 الخارج .
 يات فأصودر "أول الشووط" وكوان هنواك يُعد محمود سيف الدين اإليراني الرائد في الثالثين

 عارف العزوني ونجاة صدقي .
  فووي األربعينيووات بوورز اإليرانووي وعيسووى النوواعوري ومنيوورة شوورايحة وعبوودالحليم عبّوواس

 وأديب عبّاسي وشكري شعشاعة .
 فوارس ملحوس و موين في الخمسينيات صدرت مجموعات قصصية "مون وحوي الواقوع" أل

"طرين الشوك" م  ولسميرة عزا "ي و "أشياء صغيرة"شعاع النور"لمحمد أديب العامر
 .لعيسى الناعوري 

  فووي السووتينيات أصووبحت القصووة تسوواير المسووتجدات وخرجووت موون دور الحكايووة إلووى دور
القصوة الحديثووة فظهور محمووود شووقير وخليول السووواحري وجمووال أبوحمودان ويحووي يخلُووف 

 وفخري قعوار .
  العبسي وإلياس فركوح وهند أبوالشعر .في السبعينيات ظهر سالم النحاس وإبراهيم 
  فووي الثمانينيووات أصووبحت القصووة أكثوور التصوواقا بقضووايا المجتمووع وشووهدت السوواحة األدبيووة

 .وتنوعت المضامين زخما كبيرا في النتاج القصصي 
  في التسعينات شهدت القصوة إقبواال وازدهوارا شوديدين وتنوعوت االتجاهوات وكوان االتجواه

ويوسووف ضوومرة لغالووب وظهوور مفلووح العوودوان ونووايف نوايسووة الحووداثي التجريبووي هووو ا
ومحمووود الريموواوي وهووزاع البووراري وسووعود قبوويالت وموون النسوواء وسووليمان األزرعووي 

 جواهر الرفايعة وجهاد الرجبي وبسمة النسور وجميلة عمايرة وخزامى حبايب .
  س(جمال ناجي القصصيّة )ما جرى يوم الخميومن نماذج القّصة القصيرة مجموعة . 

 
 لرواية .اعّرف  -27س
وهوي تعبيور عون الحيواة بتفصويالتها  ، هي شكل من أشكال القصة يتميّوز بالمرونوة واإلنسويابية  

وجزئياتهوووا وأحوووداثها أو تجربوووة إنسوووانيّة يصوووور فيهوووا الوووراوي الجوانوووب النفسوووية واإلنسوووانيّة 
ارد سوون شلصموائيل ريت وأصل هذا الفن من أوروبا التي تؤرخ برواية "باميال".  واالجتماعية

 .   وكانت مصر رائدة هذا الفن بمساعدة أدباء من بالد الشام
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 ما اتجاهات الرواية العربية في بداياتها . -28س
كما اتجهوت إلوى تغليوب الترجموة الذاتيوة  ، اتجهت إلى تسجيل واقع المجتمع ينزع إلى المثالية   

 فأخذت طابعا خاصا ارتبط بتجارب المؤلفين .
 

 اذكر أمثلة للروايات العربية . -29س
 . زينب( لمحمد حسين هيكل( 
 . إبراهيم الكاتب( للمازني( 
 . سارة( للعقاد( 
 . )ثالثية توفين الحكيم )عودة الروح ويوميات نائب في األرياف وعصفور من الشرق 
 لطه حسين . ()األيام وأوديب 

 

 . ماذا ترتب على ذلك ؟تأثرت الرواية بفلسفات العالم المعاصر وأفكاره  -30س
فووي الفوون وإنمووا  -الحوودث والبعوود االجتموواعي-الروايووة الجديوودة لووم تعوود تقنووع ببعوودي الواقعيووة      

نظرت إلى الفن على أنه أسطورة الفنان المعاصر التي تحمل من اإليحاءات المعقدة بقدر موا فوي 
 حياة اإلنسان المعاصر من تعقيد .

 

 ؟ في الرواية ما المقصود بتيار الوعي -31س
البحووث عوون سوور الحقووائن بوودال موون السووعي وراء الحقووائن الخارجيووة موون خووالل رؤيووا داخليووة ال   

 تستهدف معرفة الحياة فحسب بل إعادة تشكيلها .
 

 بيّن عناصر الرواية . -32س
: وهووو الفعوول البشووري ويعبّوور عوون صووفات الشخصووية وسووماتها وال شووك فووي أن  الحوودث -أ 

 . وهي العمود الفقري للرواية وتسلسلها يُسمى الحبكة الطبيعة الفنية لألحداث
 

: وهي ركيزة الروائي الرئيسية في الكشف عن القوى التوي تحورك الواقوع مون  الشخصيّة -ب 
: الشخصووية المسووطحة وهووي  والشخصووية نوعووانحولنووا وموون غيرهووا ال وجووود للروايووة . 

نى ُخطوة ُخطوة وتتكّشف وهي التي تُب:  بسيطة وال تؤثر في األحداث والشخصية النامية
 بالتدريج وتتفاعل مع األحداث وُسميت نامية ألنها تنمو وتتغير .

 

سوومان فووي : وهمووا بيئووة الروايووة أو المحوويط  الزمووان والمكووان -ج  الووذي تتحوورك فيووه وهمووا يُر 
 الرواية كما تُرسم األحداث والشخصيات من خالل التجارب والمالحظات .

 

رز وهوو الحامول لكول شويء فوي الروايوة ومون خاللوه تبو كوة: ويعني القوّص أو الحر الّسرد -د 
وللتقنيوات السوردية ) أشوكالها ( وظيفوة عاموة شواملة تتمثول فوي  . الرواية ويتحدد بناؤهوا

تحقيوون التوووازن للبنوواء الروائووي . وموون األشووكال السووردية الضوومائر بأنواعهووا والمووذكرات 
 والرسائل والتذكر واالسترجاع ... الخ .

 

 ويُستخدم للكشف عن خصائص الشخصية وطبيعتها ومستواها وهو نوعان ::  الحوار -هـ 
هو مون طورف واحود أو حووار الشخصوية موع نفسوها : و  الحوار الداخلي أو المنولوج. 1    

 ويجري في داخلها عما تحس . وفيها تغيب الشخصية عن واقعها
شخصوين وقود تكوون مهّمتوه هو حوار بين طرفين أو و : رجي أو الديالوجاالحوار الخ. 2    

 إخبارية تقتصر على تقديم المعلومات وهذا أبسط أشكال الحوار .
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 اذكر أشهر أعالم الرواية في الوطن العربي . -33س
 . نجيب محفوظ 
 . يوسف إدريس 
 . حنّا مينة 
 . عبدالرحمن ُمنيف 
 . الطيب صالح 
 . غّسان كنفاني 
 . جبرا إبراهيم 
 . إدوار الخّراط 
 ي .جمال الغيطان 
 . يوسف القعيد 
 . إبراهيم الكونّي 
  الطاهر وّطار. 
 . صنع هللا إبراهيم 
 . )الشيطانة )نوال السعداوي 
 
 تحّدث عن نشأة الرواية في األردن . -34س

 . نشأت الرواية في األردن في أعقاب ظهورها في الوطن العربي 
 اة األرمنيوة فوي قصور كانت هناك محاوالت لعدد قليل أمثال عقيل أبوالشعر ومحاولته )الفت

 يلدز( وحكم عليه باإلعدام بسبب هذه الرواية .
 . )روكس بن زائد العزيزي وروايته )أبناء الغساسنة وإبراهيم باشا 
   ( وهو أول روائي أردني .1940تيسير ظبيان ورواية )أين حماة الفضيلة 
  ( وهي أقرب إلى السيرة الذاتية .1945اية )ذكريات وورشكري شعشاعة 
 الحليم عباس ) فتاة من فلسطين وفتى من دير ياسين ( .عبد 
 .) روايات حسني فريز )مغامرات تائبة( و ) وحب من الفيحاء( و ) زهرة الزيزفون 
 ( افتاة من فلس تعتبر رواية ) لرواية األردنيّة الرائدة )علل( لما تتميّز به مون مالموح طين

 اوالت السابقة .فنيّة تبّشر بشيء من النضج ال تدانيها فيه المح
 
 بم تميزت الرواية األردنية في ما بعد الخمسينيات ؟ -35س
 أصبحت أرضيّة مهمة لتطور الرواية األردنية .      
 
 ما أهم الروايات األردنية في عقد الخمسينيات ؟ -36س

 . مارس يحرق معّداته ( لعيسى الناعوري التي استلهمها من الفكر األسطوري ( 
 دود ( لعيسى الناعوري التي تعكس فاجعة الشعب الفلسطيني .) بيت وراء الح 
 . ليلة في القطار ( لعيس الناعوري ( 
 
 تينيّات ؟سما أهم الروايات األردنية في عقد ال -37س

 . أنت منذ اليوم ( لتيسير سبول ( 
 . الكابوس ( ألمين شنّار ( 
 . أوراق عاقر ( لسالم النّحاس ( 
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 نية في عقد السبيعينيّات ؟ما أهم الروايات األرد -38س
 ) الضحك ( لغالب هلسا .

 
 ماذا شهدت الرواية األردنية في الثمانينيّات ؟ -39س
ا أخووذت األعمووال الروائيووة تتسووع وحققووت انطالقتهووا الفعليّووة وشووهدت نهوضووا روائيووا متميّووزا كّموو  

 ونوعا وصوال إلى رواية الحداثة األردنية في العقود التالية .
 
 أشهر الروائيين األردنيين .اذكر  -40س

 . غالب هلسا 
 . سالم النحاس 
 . سحر خليفة 
 . مؤنس الرزاز 
 . جمال ناجي 
 . إبراهيم نصر هللا 
 . هاشم غرايبة 
 . يوسف ضمرة 
 . سميحة خريس 
 . زهرة عمر 
 
 بيّن مفهوم المسرحية . -41س
فووّرجين هووي فوون يرمووي إلووى تفسووير أو عوورض شووأن موون شووؤون الحيوواة أمووام جمهووور موون المت  

: الووونص  ولهوووا ثالثوووة عناصوووربواسوووطة ممثلوووين يتقمصوووون أدوارهوووم علوووى خشوووبة المسووورح . 
 .المسرح يونانّي األصل يعتبرو، والممثلون والجمهور 

 
 ما العالقة بين المسرح والناس ؟ -42س
الحيواة  لمسرح فهما أنضج وأوعى للعالم والمسورح يسوتمد مون النواسالناس يستمدون من ا     

 ار .واالستمر
 
 على ماذا يقوم المسرح ؟ -43س
صراع اإلنسان مع القدر وصراع اإلنسان مع اإلنسان ومع نفسه ومع  الصراعيقوم على فكرة   

 كل القوى الخارجيّة . 
 
 بم تأثرت المسرحية ؟ -44س

 فنون األدب األخرى .بالتطور الذي أصاب  .1
سووع عشوور والعشوورين ظهوورت تيووارات مختلفووة فووي المسوورح األوروبووي فووي القوورنين التا .2

 فظهرت مسرحيات جديدة خرجت عن األسس القديمة للمسرح .
تغيّرت الداللة االصطالحية للفظة )دراما( فأصوبحت تطلون علوى المسورحية الجوادة تمييوزا  .3

 لها عن الكوميديا الضاحكة .
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 ما العوامل التي أثّرث إيجابا على نشأة وتطّور المسرح العربي ؟ -45س
 رق والغرب .اللقاء بين الشّ  -أ 
 الترجمات المتعددة ألعمال كورني وشكسبير . -ب 
 ظهور عوامل داخليّة اجتماعية واقتصاديّة . -ج 

 
 اني في إدخال المسرح إلى الدول العربية .اش والقبّ قّ بيّن دور النّ  -46س

  قام النقاش بعرض أول مسرحيّة في لبنوان وهوي مسورحية ) البخيول ( لملييور بعود عودتوه
 من إيطاليا .

  ( ثم مسرحيّة غفل أو هارون الرشيدأتبعها النقاش بمسرحية )أبو الحسن المثم 
 ( .)الحسود السليط  
 استعراضوويّة فووي مقهووى خوواص بووه إال أن مسوورحه  دأ أبوخليوول القبوواني بتقووديم أعمووالثووم بوو

 ه إلى مصر ولقي فنّه هوى في نفوس المصريين .فتوجّ  بحرقهانتهى 
 
 وتطوره . تحدث عن نشأة المسرح في مصر -47س

 م فيه الكثير من المسرحيات .وع مسرحا عربيا قدّ أنشأ يعقوب صنّ  بعد القباني .1
بعوود عووودة جووورج أبوويض موون فرنسووا بعووث فووي التمثيوول روحووا جديوودة فعُّربووت المسوورحيّات  .2

 العالمية بأسلوب راٍق .
بعووود الحووورب العالميوووة ظهووور الشوووقيقان محمووود تيموووور ومحموووود تيموووور وقووودما عوووددا مووون  .3

 ت االجتماعيّة .المسرحيا
 تي مسرحية .سف وهبي نهضة عظيمة فقدم أكثر مائنهض المسرح بعد ذلك على يد يو .4
 .وعبدالصبور في المسرح الشعريدور توفين الحكيم في المسرح النثري وأحمد شوقي  .5
 
 ما مقومات عناصر العمل المسرحي ؟ -48س

وهو مقيّد بإمكانوات  : وهو حدث فني يُعرض من خالل الحركة والحوار الحدث المسرحي .1
 المسرح في الزمان والمكان ؟

: وهي عنصر جوهري تقوم بفعل ما أو تتأثر باألحداث التوي تجوري  الشخصية المسرحية .2
وتنمو الشخصية وتتضح دالالتها من خالل المواقف المتواترة في الصراع . أما شخصية 

 تبقى ألطول مدة ممكنة . المحرك األول ألحداث المسرحية وهي التي بأنها فتتميّزالبطل 
يُولوود الحركووة وينّمووي األحووداث  )علوول( ألنووه: وهووو روح المسوورحية  الصووراع المسوورحي .3

موون اصووطدام أفعووال  ينشووأ الصووراعو.  ويمنحهووا التوووتر والتمووايز عوون األحوودث العاديووة 
 قد يكون فكرة أو مبدأ خلقيا .الشخصية مع الشخصيات األخرى حول أمر ما 

هو جوهر المسرحية وفيه يتحدد انتماء المسرحيّة إلى فون المسورح : و الحوار المسرحي .4
فهووو أداة التصوووير وموون  ويوونهض الحوووار بمهوام عديوودة رئيسوويةويمنحهوا قيمتهووا األدبيووة 

 خالله ينمو البناء المسرحي وتتطور األحداث وتبرز األبعاد النفسيّة والفكرية .
 
 حّي .للحوار المسر النوعية اذكر السمات الفنيّة -49س
 مئ إلى ما سيكون .وواإليجاز واإلشارة التي تفصح عن الطبائع واإليحاء الذي يُ  التركيز   
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 اذكر أبرز كتّاب العرب في المسرحية . -50س
 . محمود تيمور 
 . أحمد شوقي 
  . توفين الحكيم 
 . يوسف إدريس 
 . نعمان عاشور 
 . سعدهللا ونّوس 
 . ممدوح عدوان 
 . رياض عصمت 
 
 أبرز الكتّاب األردنيين في المسرحية . اذكر -51س

 . جمال أبوحمدان 
 . بشير هواري 
 . محمود الزيودي 
 . عبداللطيف شما 
 . غنام غنّام 
 . عزمي خميس 
 . جبريل الشيخ 
 . فخري قعوار 

 
 وضح مفهوم الّسيرة . -52س
يهوا وهي نووع مون القصوة يتحودث ف،هي الكتابة عن حياة إنسان أو عن فترة محددة من حياته   

ويتووخى الصودق فوي الروايووة ،ويُعنووى بهوا منوذ الطفولوة ،المؤلوف عون أهوم حيواة هوذه الشخصويّة 
 والتاريخ والدقة والتفسير .

 

 متى نحتاج إلى فن كتابة السيرة ؟ -53س
اإلحسوواس بوجووود قيمووة اجتماعيووة أو إنسووانية أو دينيووة فووي حيوواة إنسووان يحوورص علووى  .1

 تقديمها إلى اآلخرين .
 الفردي بأهميّة إنسان ما وضرورة الكتابة عنه .وجود اإلحساس  .2
 . قارئ كما عاشتالقدرة على كشف النفس وتقديمها إلى ال .3

 

 اذكر نوعي السيرة . -54س
 السيرة الذاتية والسيرة الغيريّة .  
 
 عّرف السيرة الذاتية . -55س
ة . فهوي متونفس هي أن يكتب الكاتب سيرة حياته الخاصة منذ طفولته حتى تاريخ كتابوة السوير  

فيهووا مجريووات حيوواة جووديرة بووالقراءة  ألنهووا توّضووح مواقووف الفوورد موون المجتمووع  ، يقووصّ للكاتووب 
 وتكشف فلسفته وآراءه وتفسر مواقفه وتمنحه الفرصة إلبراز مقدرة فنيّة قصصية .

 
ص للسيرة الذاتيّة الناجحة ؟ -56س  ما أكثر الحوافز خلقا
 باألحداث الكبرى ، والمشاركة فيها .التجارب الّروحيّة ، والّصلة     
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ن  أهم كتّاب السيرة الذاتية العرب . -57س  م 
  هوو الفاريواق ( وقود حواز سيرة أحمد فارس الشدياق في كتابوه )السواق علوى السواق فيموا

 شهرة واسعة في األدب العربي )علل( لما اتسم به من سالمة اللغة وقّوة العبارة .

 تووافرت فيوه مجموعوة مون العوامول جعلوت منوه سويرة ذاتيوة كتاب ) األيام ( لطه حسوين و
 :  رفيعة وهي 

األسووولوب القصصوووي .  ب( الصوووراحة .   ج( الجووورأة فوووي كشوووف الواقوووـع .  د( اللغوووة أ( 
 الشاعرية الجميلة .   هـ ( روح النقد والسخرية الالذعــة .  

 . سارة ( لعباس محمود العقاد ( 
 ازني .) إبراهيم الكاتب ( إلبراهيم الم 
 . حياتي ( ألحمد أمين ( 
 . سبعون ( لميخائيل نعيمة ( 
 . البئر األولى (  لجبرا إبراهيم جبرا ( 
  من األردن) غربة الراعي ( إلحسان عبّاس . 
  من األردن) الشريط األسود ( لعيسى الناعورّي . 
  من األردن) إيقاع المدى ( لمحمود السمرة . 
 
 ة .عّرف السيرة الغيريّ  -58س
م لووه وبيئتووه موون خووالل إرثووه األكوواديمي واألخبووار  هووي التووي    تُعنووى بدراسووة سوويرة حيوواة الُمتوورج 

 وتحليل الظروف التي أحاطت به .المروية عنه 
 

 كيف يختار كاتب السيرة الغيرية شخصياته ؟ -59س
ادية يختار الشخصويات ذات القيموة السياسوية أو الثقافيوة أو الفكريوة أو االجتماعيوة أو االقتصو   

 التي أدت دورا في األحداث وتركت بصمات واضحة على سيرة الحياة .
 

 بم يُوصف كاتب الّسيرة الغيريّة ؟ -60س
المؤرخ الذي يلتزم الدقوة والموضووعيّة ، ويرتوب األحوداث ، وهوو فنّوان فوي اختيوار اللقطوات     

 وتقديمها للقارئ .
 

 اذكر بعض األمثلة  للسيرة الغيرية . -61س
 فعي ( لمحمد سعيد العريان .) الرا .1
 ) منصور األندلس والمعتمد بن العباد ( لعلي أدهم . .2
 ) سيّد قريش ( لمعروف األرناؤوط . .3
 )جبران( لميخائيل نعيمة . .4
 تراجم العقّاد وعبقرياته . .5

 

 ما المأخذ على العقاد في سيرته ؟ -62س
م على اإليمان بالفرد أكثر من يعود إلى فلسفة العقاد التي تقو (علل)يركز على الفردية      

نراه في تراجمه يلح على أن المجتمع يدين للعبقري الفرد أكثر ممـا يدين وإيمانه بالجماعة 
 للعبقري المجتمع .
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 ما المأخذ على العريان في كتابه )الرافعي( ؟ -63س

  افتقر إلى عنصر النمو والتطور في البناء. 

 ة بل جمع الفصول جمعا .لم يرسم للرافعي صورة متدرجة مكتمل 
 

 ميخائيل نعيمه في كتابه حول جبران ؟ما اآلراء التي أُثير حول  -64س

 . هناك من هاجمه بتهمة أن نعيمة شّوه سيرة جبران للصعود على حسابه 

  موون األدبوواء لووم يصووّدق أن تلووك الصووفات السوولبية التووي ذُكوورت عوون جبووران يمكوون أن تكووون
 سهم مثالية .حقيقية ألن صورة جبران في نفو

  منهم من عّده كتابوا واقعيوا صوريحا تنواول فيوه الكاتوب شخصوية جبوران فوي أحوالهوا كلهوا
 بأسلوب أدبي جميل وهذا ما هو مطلوب في السيرة الفنية .

 
 ؟ ) الذاتية والغيرية (السيرة وكاتبها  كتابة ما الشروط الواجب توفرها في -65س
 : في السيرة (أ 

 م له .التركيز على الشخص المترج .1
 االبتعاد عن المبالغات في التعامل مع المعلومات ألن ذلك يفسد السيرة . .2
 الموضوعية واالبتعاد عن العاطفة الزائدة . .3
 ألن طغيان الخيال يُخرج السيرة عن نطاقها . )علل(استخدام الخيال بشكل بسيط  .4
ى مراعوواة النمووو والتطووور فووي سوولوك الشخصووية بمووا يتناسووب والتقوودم فووي السوون وغنوو .5

 الخبرات .
 استخدام األسلوب المعبر ـ المشوق ـ القادر على شد القاريء . .6

 
 : في كاتب السيرةب(   

ال يسجل كاتب السيرة كامل تفاصيل الحياة بول يختوار موا يسوتحن التسوجيل ولوذا ال بوّد  (1
 . أن يكون لديه إدراك ذوقي دقين

قع وما يتوافر لديوه مون كاتب السيرة يتوخى الحقيقة والصدق والدقة معتمدا على الوا (2
 معلومات .

 ال بّد من الثقافة واالطالع عند كاتب السيرة . (3
 يجب أن يكون موضوعيا ومحايدا هدفه التعريف بالُمترجم له وكشف جوانب حياته . (4

 
مووا الّسوومات الفنيّووة للمقطووع المقتطووف موون )آخوور محطووة حياتيّووة عاشووها الوودكتور إحسووان  -66س

 ( ؟ -في عّمان  -عبّاس بعنوان 
 الواقعيّة والعقالنيّة والبراعة .   
 

 0788545207======= عبدهللا أبوبكر ==========================
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 أسماء المصنّفات في القضايا األدبية للمستوى الرابع
 عبد الرحمن شكري (ضوء الفجر)ديوان  .1
 العقادعباس  (يقظة الصباح)ديوان  .2
 العقادعباس  (وهج الظهيرة)ديوان  .3
 العقادعباس  األصيل(أشباح )ديوان  .4
 العقادديوان أشجان الليل عباس  .5
 العقادعباس  (ما بعد البعد)ديوان  .6
 إبراهيم ناجي (وراء الغمام)ديوان  .7
 إبراهيم ناجي (ليالي القاهرة)ديوان  .8
 راهيم ناجيإب (الطائر الجريح)ديوان  .9
 جبران خليل جبران (المواكب)ديوان  .10
 إيليا أبو ماضي (الجداول)ديوان  .11
 إيليا أبو ماضي (الخمائل)ديوان  .12
 نسيب عريضة (الحائرة األرواح)ديوان  .13
 ميخائيل نعيمة (همس الجفون)ديوان  .14
 شفين معلوف (نداء المجاديف)ديوان  .15
 شفين معلوف (لكل زهرة عبير)ديوان  .16
 شفين معلوف (عيناك مهرجان)ديوان  .17
 للشاعر القروي (القروي)ديوان  .18
 إلياس فرحات (فرحات)ديوان  .19
 نازك المالئكة (شظايا ورماد)ديوان  .20
 بدر شاكر السياب (أزهار ذابلة)ديوان  .21
 عبد الوهاب البياتي (وشياطين مالئكة)ديوان  .22
 شاذل طاقة األخير(المساء )ديوان  .23
 ر شاكر السياببد (أساطير)ديوان  .24
 شفين معلوف (عبقر)ملحمة  .25
 المازني والعقاد (والنقد األدبوالديوان )كتاب  .26
 جبران خليل جبران (البدائع والطرائف)كتاب  .27
 رفاعة الطهطاوي( تخليص اإلبريز في تلخيص باريزكتاب ) .28
 مصطفى لطفي المنفلوطي (مجدولين)قصة  .29
 مصطفى لطفي المنفلوطي (الشاعر)قصة  .30
 سليم البستاني (الشام بالدالهيام في )قصة  .31
 سليم البستاني (بنت العصر)قصة  .32
 جمال ناجي (أحياء سبن أن ماتوا)قصة  .33
 د تيمورمحم (ما تراه العيون)مجموعة قصصية  .34
 الشينمحمود  (سخرية الناي ) مجموعة قصصية .35
 الشينمحمود  (يحكى أنّ )مجموعة قصصية  .36
 ابوغنيمة محمد صبحي (أغاني الليل)مجموعة قصصية  .37
 اإليرانيمحمود سيف الدين  (أول الشوط)عة قصصية ومجم .38
 أمين فارس ملحس (من وحي الواقع)مجموعة قصصية  .39
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 عامريمحمد أديب ال( النور شعاع)مجموعة قصصية  .40
 سميرة العزام (أشياء صغيرة)مجموعة قصصية  .41
 عيسى الناعوري (طرين الشوك)مجموعة قصصية  .42
 جمال ناجي (ما جرى يوم الخميس)مجموعة قصصية  .43
 صموئيل ريتشارد سون  (باميال)رواية  .44
 محمد حسين هيكل (زينب)رواية  .45
 لمازنيل (إبراهيم الكاتب) سيرة ذاتية .46
 لعقادل (سارة )رواية  .47
 توفين الحكيم ()عودة الروح رواية .48
 توفين الحكيم (يوميات نائب في األرياف) رواية .49
 توفين الحكيمعصفور من الشرق( ) رواية .50
 طه حسين األيام()  سيرة ذاتية .51
 طه حسين (أوديب)رواية  .52
 عقيل أبو الشعر (في قصر يلدز األرمنيّةالفتاة  ) رواية .53
 روكس بن زايد العزيزي (أبناء الغساسنة وإبراهيم باشا)رواية  .54
 تيسير ظبيان (أين حماة الفضيلة )  رواية .55
 شكري شعشاعة (ذكريات)رواية  .56
 عبد الحليم عباس(فتاة من فلسطين  ) رواية .57
 يم عباسعبد الحل (فتى من دير ياسين)رواية  .58
 حسني فريز (مغامرات تائبة)رواية  .59
 حسني فريز(حب من الفيحاء )رواية  .60
 حسني فريز (زهرة الزيزفون)رواية  .61
 عيسى الناعوري(مارس يحرق معداته )رواية  .62
 عيسى الناعوري (بيت وراء الحدود)رواية  .63
 عيسى الناعوري (ليلة في القطار)رواية  .64
 لتيسير سبو (أنت منذ اليوم)رواية  .65
 أمين شنار (الكابوس)رواية  .66
 سالم النحاس( أوراق عاقر)رواية  .67
 غالب هلسا (الضحك)رواية  .68
 موليير (البخيل)مسرحية  .69
 مارون النقاش (أبو حسن المغفل)مسرحية  .70
 مارون النقاش (هارون الرشيد)مسرحية  .71
 مارون النقاش (الحسود السليط)مسرحية  .72
 فخري قعوار (دولة العصافير)مسرحية  .73
 احمد شوقي (مصرع كليوباترة)مسرحية  .74
 احمد شوقي (مجنون ليلى)مسرحية  .75
 احمد شوقي (قمبيز)مسرحية  .76
 احمد شوقي (عنترة)مسرحية  .77
 احمد فارس الشدياق (الساق على الساق فيما هو الفارياق) سيرة ذاتية .78
 عيسى الناعوري األسود(الشريط ) سيرة ذاتية .79
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 احمد أمين (حياتي) سيرة ذاتية .80
 ميخائيل نعيمة (سبعون) سيرة ذاتية .81
 جبرا إبراهيم جبرا (األولىالبئر ) سيرة ذاتية .82
 إحسان عباس (غربة الراعي) سيرة ذاتية .83
 محمود السمرة (إيقاع المدى )سيرة ذاتية .84
 فعي ( لمحمد سعيد العريان .) الرا غيريّةسيرة  .85
 ) منصور األندلس والمعتمد بن العباد ( لعلي أدهم . غيريّةسيرة  .86
 ) سيّد قريش ( لمعروف األرناؤوط . غيريّةسيرة  .87
 )جبران( لميخائيل نعيمة . غيريّةسيرة  .88
 تراجم العقّاد وعبقرياته . غيريّةسيرة  .89
 مامكغ النا (حرصا على الوهج)خاطرة  .90
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