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ف يف 
ّ
 األدبيةقضايا المكث

 الصف الثاوي عشر
 للفرع األدبي

 

 ا

 

 الفصؿ الدراسي الثاني

  االستاذإعداد                   

 أبى اهليجاء حممد                       

                     ََِّْْٕٖٖٖ 

 المعتمدة : المراكز الثقافية كاألكاديمٌية 

 اربد شارع الياشمي  –الكامنة القدرة  حصريًّا في مركز -:   إربد  

 المجمع الشماؿ / شارع حكما    – الميث مركز  -             

 صفحة    علً  ُأعله عىها مع بداية الفصل الدراسي الثاوي وهىاك مراكز       
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 الشعر يف العصر احلديث:  الىحدة األوىل
 .كثقافية كاجتماعية تركت آثارنا كاضحة في ألدب  في بداية العصر الحديث بعكامؿ سياسية تأثر الكطف العربيس :  

 .  إذ خضعت معظـ البالد العربية لالستعمار؛ ما أدى إلى ظيور حركات التحرر الوطنية:  االجابة وضح ذلؾ . 

ا مف حركات التحرر الكطنية التي ظيرت في البالد العربية الخاضعة لالستعمار.    س: عدد بعضن

 . الثورة العربية الكبرى التي كانت بداية النيضة العربية الحديثة. ٕ   عرابي في مصر. ثورة أحمد . ٔ:  االجابة

 . كذلؾ يعكد الى مجمكعة مف األسباب  نشاطنا ممحكظنا في العصر الحديث  س: عمؿ شيدت الحركة الثقافية

 ة اتصاؿ بيف الشرؽ والغرب.. زيادة حركة الترجمة بصفتيا وسيمٕ.  . االنفتاح عمى الحضارة الغربيةٔ  : االجابة

   .   . إرساؿ البعثبات العممية إلى أوروبا، والتأثر باآلداب العالميةٖ         

 .  ظيور الصحافة التي كانت متنفًسا لكثير مف األدباء والمفكريف في مصر والبالد العربية األخرى. ٗ          

 :   اتجاىات الشعر في العصر الحديث عدد.س  

 (.   مدرسة اإلحياء والنيضة . االتجاه الكالسيكي )ٔ        

 .  (   كالشعر اليجرم ،  كجماعة أبكلك،  جماعة الديكاف)  :  بركافده. االتجاه الرومانسي ممثاًل ٕ         

 .  شعر المقاومة. ٘              .  شعر التفعيمة. ٗ       . شعر الثورة العربية الكبرى . ٖ         
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 :  ه اجتاهات الشعر يف العصر احلديثوالً: مأ
 . ( يحفظ الطالب خمسة أبيات شعرية مختارة ممثمة لالتجاه الكالسيكي ) :  )مدرسة اإلحياء والنيضة( االجتاه الكالسيكي. ٔ

 ؟ ( مدرسة اإلحياء كالنيضة )  س: ما المقصكد باالتجاه  الكالسيكي

، إذ التـز شػعراؤىا الػنظـ عمػى نيػش الشػعر العربػي  التي ظيرت في أكائؿ العصر الحديثيطمؽ ىذا االسـ عمى الحركة الشعرية :  االجابػة

، بالمحافظػػة عمػػى بنيػػة القصػػيدة العربيػػة كاتخاذىػػا مػػثالن يحتػػذل فػػي أكزانيػػا كبكافييػػا، كمتانػػة أسػػمكبيا، كجزالػػة  فػػي عصػػكر ازدىػػاره

   ألفاظيا، كجماؿ بيانيا.

 ؟  الكالسيكي االتجاه س: ما الجيالف المذاف يمثالف 

 (    يعد رائد االتجاه الكالسيكي) الذي  محمكد سامي الباركدم  . أ : شعرائوأشير ومف  :  الجيل األول. ٔ:  االجابة

   .                           كحافظ إبراىيـ. ج .    كأحمد شكبي  . ب                                                  

 . ، كعمر أبك ريشة كمحمد ميدم الجكاىرم،  معركؼ الرصافي:  ومف أشير شعرائو :  لجيل الثانيا. ٕ          

 س : بيف مظاىر إحياء الٌشعر العربٌي القديـ لدل مدرسة اإلحياء كالنيضة مع التمثيؿ. 

 جتو: . احتذاء نيش الٌشعراء القدامى في بناء القصيدة. يقكؿ محمكد سامي الباركدم في رثاء زك  ُ    

   وأطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِت أي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمِة بفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤادي    أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَد المَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدحِت أي  ِزنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادِ 
ا نكنٌية ابف زيدكف: ِ      . انتشار شعر المعارضات. يقكؿ أحمد شكبي معارضن

 َنُشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى ِلواديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَؾ، ُأـ نْأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لوادينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    يػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػائح الطْمػػػػػػػػػػػػػػِح، أشػػػػػػػػػػػػػػباٌه َعوادينػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 جتماعية. يقكؿ أحمد شكبي: . التفاعؿ مع األحداث السياسٌية كاال ّ    

ـْ لمُمعمَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـِ َوفّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو الَتْبجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيال    ُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

ـُ أْف َيكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَف َرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوال   كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَد الُمعمَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 . تطكيع الٌشعر العربٌي لفف المسرح عمى يد أحمد شكبي الذم نظـ كثيرنا مف المسرحٌيات الٌشعرية منيا:ْ    

 مصرع كميكباترا ،  مجنكف ليمى ، عنترة .          
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 ىك إماـ المعارضات الشعرية في العصر الحديث؟مف  س:

  البحتري سينيةأبي تماـ، و بانيةإماـ المعارضات الشعرية في العصر الحديث ، فقد عارض  شكبيويعد  :  االجابة

 البوصيري. ىمزيةالحصري، و داليةابف زيدوف، و كنكنية          

 يقوؿ في  صيدة لو مصوًرا ألـ الغربة والمنفى:  

 َنُشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى ِلواديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَؾ، ُأـ نْأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لوادينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    ائح الطْمػػػػػػػػػػػػػػِح، أشػػػػػػػػػػػػػػباٌه َعوادينػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػ
 

 و د عارض بيا نونّية ابف زيدوف التي مطمعيا:           

 َونػػػػػػػػػػػػػػػػػاَب َعػػػػػػػػػػػػػػػػػْف طيػػػػػػػػػػػػػػػػػِب ُلْقيانػػػػػػػػػػػػػػػػػا تجافينػػػػػػػػػػػػػػػػػا    َأْضػػػػػػػػػػػحى الْتنػػػػػػػػػػػائي َبػػػػػػػػػػػدياًل عػػػػػػػػػػػْف تَػػػػػػػػػػػدانينا  
 

 ومف شعر المعارضات  وؿ البارودْي:           

ـْ دارَة الَعمَػػػػػػػػػػػػػػػػـيػػػػػػػػػػػػػػػػا رائِػػػػػػػػػػػػػػػػَد      الَبػػػػػػػػػػػػػػػػرِؽ َيُمػػػػػػػػػػػػػػػػ

ـَ إلػػػػػػػػػػػػػى َحػػػػػػػػػػػػػي  بِػػػػػػػػػػػػػْدِي َسػػػػػػػػػػػػػَمـِ    َواْحػػػػػػػػػػػػػُد الَغمػػػػػػػػػػػػػا
 

  –صمى اهلل عميو وسمـ  –معارًضا ميمّية البوصيري المشيورة في مدح النبي           

 َمَزجَت َدْمًعا َجرى ِمْف ُمْقَمٍة ِبَدـِ     أِمػػػػػػػػػػػػػػػػْف تػػػػػػػػػػػػػػػػَذك ِر جيػػػػػػػػػػػػػػػػراٍف بِػػػػػػػػػػػػػػػػْدي ّسػػػػػػػػػػػػػػػػَمـِ  

 

 : االتجاه الكالسيكي.  االجابةالذم تمثمو األبيات السابقةي؟ ما االتجاه  ب ( 

   عمؿ: ظيكر أغراض شعرٌية جديدة في االتجاه الكالسيكي ؟س : 

 مثؿ: الشعر الوطني والدعوة إلى التعميـ  التفاعؿ مع األحداث السياسية واالجتماعّية ،وذلؾ بسبب   االجابة :

 ومواكبة النيضة الحديثة.           

 الخصائص الفنية لالتجاه الكالسيكي؟ اذكر س:

. يجػاري الشػعراء القػػدامى فػي تقاليػد القصػػيدة العربّيػة مػف حيػػث: وحػدة الػوزف والقافيػػة والػروّي، و ػوة المعػػاني واختيػار األلفػاظ مػػف ٔ

 .  ( ، مطو ة مف األعواد ، نائح الطمح العج الّشوؽ المعجـ الّشعري القديـ )

 .  رية وموضوعاتو، فظير الّشعر الوطنّي والقصصّي والمسرحيّ . يجدد في أغراضو الشعٕ

 . . تغمب عمى أشعاره النيرة الخطابيةٖ
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 .  ، اإللياذة اإلسالمٌية ، عمكد الٌشعر العربيٌ  : المعارضات الٌشعرية . كضح المقصكد بكؿ مفس 

 ، تشترؾ معيا في الوزف والقافية :  صائد نسجيا  ائموىا عمى نمط  صائد ساِبقة مشيورة المعارضات الٌشعرية# 

 العاـ وحرؼ الروّي وحركتو.  وموضوعيا                         

 : المحافظة عمى بنية القصيدة العربّية في أوزانيا و وافييا، ومتانة أسموبيا، وجزالة ألفاظيا عمكد الٌشعر العربيٌ  #

 بيانيا.  وجماؿ                         

، بمغت نحو ثالثة آالؼ بيت   إلسالمٌيةاإللياذة ا #  : ممحمة مف الشعر القصصي التاريخي كتبيا أحمد محـر

 منذ والدتو حتى وفاتو، ممتزًما التسمسؿ  –صمى اهلل عميو وسمـ  –عف سيرة الّرسوؿ  تحّدث فييا                        

 الزمنّي في عرض األحداث.                          

 أكجو التشابو بيف مطمع بصيدة محمكد سامي الباركدم:  . بٌيفس

 ِسػػػػػػػػػػػػػػػػواَي ِبَتْحنػػػػػػػػػػػػػػػػاِف األغاريػػػػػػػػػػػػػػػػد َيْطػػػػػػػػػػػػػػػػَرْب 

 
 

 وغْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَي ِبالمّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاِت َيْميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو َوُيْعَجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُ  
 

 ومطمع بانية الّشريؼ الَرضى:            

 ولػػػػػػػػوال الُعػػػػػػػػال مػػػػػػػػا ُكْنػػػػػػػػُت فػػػػػػػػي الُحػػػػػػػػب أْرَغػػػػػػػػبُ     لَغيػػػػػػػػػػػػػِر الُعػػػػػػػػػػػػػال مَنػػػػػػػػػػػػػى الِقػػػػػػػػػػػػػال والتجن ػػػػػػػػػػػػػبُ 

 

   
 التشابو في الوزف العروضي )بحر الطويؿ( والقافية، والروي، والموضوع )الطموح والفخر بالنفس(. :  االجابة 
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 :  ابرأ النص اآلتي، ثـ أجب عف األسئمة التي تميو س : 

 شو ي بمناسبة افتتاح الجامعة المصرية في مطمع القرف العشريف:  اؿ أحمد 

َت األْحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـُ     الـُ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَج الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِبالِد، َتحّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة وَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    َرّدتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُر، وَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح 
ـْ   َأَرأيػػػػػػػػػػػػػػػػَت ُرْكػػػػػػػػػػػػػػػػَف الِعمػػػػػػػػػػػػػػػػـِ كيػػػػػػػػػػػػػػػػَؼ ُيقػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

   أَرأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقالَؿ َكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَؼ ُيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـُ  
ـُ فػػػػػػػػػػػػػي ُسػػػػػػػػػػػػػبِؿ الَحضػػػػػػػػػػػػػارِة والُعػػػػػػػػػػػػػال  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍد ِلُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  َجماَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة، وزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـُ     الِعمػػػػػػػػػػػػػ

 

  وَمثابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة األْوطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَف ُتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـُ     بػػػػػػػػػػػػػػاني الَمَمالػػػػػػػػػػػػػػِؾ حػػػػػػػػػػػػػػيَف تُْنشػػػػػػػػػػػػػػُد بانًيػػػػػػػػػػػػػػا
 

  اَمػػػػػػػػْت ُربػػػػػػػػوُع الِعمػػػػػػػػـِ فػػػػػػػػي الػػػػػػػػوادي، فيػػػػػػػػْؿ 

 

ـُ    لمَعْبقرّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة والن بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِغ  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 فُيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُة، وُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػُؿ دوِر ثقافػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة 

 

 أو دوِر َتْعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـِ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األْجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـُ  

 

 أ. ما المكضكع الذم تناكلو أحمد شكبي. 

 لعمـ وأثره في الحياة. وؿ موضوع االتفاعؿ مع األحداث السياسّية واالجتماعّية، فقد تنا           

 ب. مٌثؿ مف النص السابؽ عمى الخصائص الفنية اآلتية: 

 تحّية وسالـ، كيؼ يراـ، تضاـ، حاٍد لكؿ جماعة، زماـ.   : االجابة   يختار ألفاظو مف المعجـ الشعرم القديـ. -

ـُ تاج الِبالِد / َرّدتؾ مصُر/ أَرأيَت ُرْكَف ا:   االجابة  . النبرة الخطابٌية -   ؟أَرأيت االْسِتقالَؿ كيَؼ ُيراـُ ؟ / لِعمـِ كيؼ ُيقا

 ج. بٌيف أثر العمـ في الحياة، كما يرل الٌشاعر. 

 يحَقؽ االستقالؿ، ويبني الحضارة، وينيض بالمماليؾ، وينقذ األوطاف إذا تعّرضت لممخاطر.          
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 ت شعرية مختارة ممثمة لالتجاه الرومانسي(. الطالب خمسة أبيا)يحفظ          :االجتاه الرومانسي . ٕ

 س: عمؿ ظيكر االتجاه الركمانسي في األدب العربي الحديث. 

 نتيجة تطورات سياسية واجتماعية وثقافية في العالـ العربي، ونتيجة االنفتاح عمى اآلداب الغربية بشكؿ مباشر االجابة :

 .  أو عف طريؽ الترجمة         

ـى تمثؿ اال   تجاه الركمانسي في الشعر العربي الحديث؟ س: ًفي

 . كشعر الميجر،   كجماعة أبكلك،   جماعة الديكاف:  تمثؿ  في :االجابة         

 :  أ. مجاعة الديىان
 س: عرىٍؼ بجماعة الديكاف. 

ت فكريػة  امػت بػيف ىي حركة تجديدية في الشعر العربي الحديث ظيرت في النصؼ األوؿ مف القرف العشريف إثر صػال االجابة :

براىيـ عبد القادر المازني، عباس محمود العقاد: أعالميا  . وعبد الرحمف شكري، وا 

                                                                             ؟    (سؤاؿ كزارم متكرر) ا االسـ ذس: عمؿ تسمية جماعة الديكاف بي

 ، وىو كتاب نقدي آلفو العقباد والمازني ووضعا فيو ( الديواف في األدب والنقد) ـ نسبة إلى كتاب سميت بيذا االس االجابة :

 ، وُرؤاىـ النقدية مف الشعر.  مبادئ جماعتيـ األدبية         

 ؟  س: بمف تأثرت جماعة الديكاف

 ...أثروا باألدباء اإلنجميز الرومانسييف تأثرت بالثقافة األدبية اإلنجميزية خاصة، والسّيما رَوادىا الذيف ت االجابة :

  ( انتصار الحياة"شاعر إنجميزي رومانسي، مف أبرز أعمالو "  " شيمي" ). ٔمثؿ:     

 .  (  " حديث المائدة"  مف أبرز أعمالو ، شاعر إنجميزي " ) " وىازلت. ٕ         

 .كدعكا إلى تكخي الصدؽ الفني في الشعركبد          
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ألف الشػعر لػدييـ تعبيػر صػادؽ   االجابػة :  ؟ : اىتـ جماعة الديكاف في الدعكة الى تكخي الصدؽ الفني في الٌشعر  عمؿس :  

وتأمالتو النفسية، لذا ىػاجموا شػعر المناسػبات الػذي كػاف سػائًدا ، واىتمػوا بذاتيػة الشػاعر عف وجداف الشاعر وتجاربو العاطفية 

 رات الدواويف الشعرية منيا:فردية، و دموا إلى األدب العربي عشال

 .  ، وديواف المازنيلمعقاد / عابر سبيؿو   كىدية الكركاف /   لعبد الرحمف شكري ضكء الفجر"      

 س: ما أبرز المالمح التي تناكليا شعر جماعة الديكاف؟ 

تجػارب نفسػية ذاتيػة يرصػد فييػا  ناشػئة عػف التعبير عف النفس اإلنسانية كما يٌتصؿ بيا مف تأمالت فكريػة كنظػرات فمسػفية. . ٔ

 . الّشاعر انفعاالتو وتأمالتو وأفكاره؛ فأكثروا مف الحديث عف حقائؽ الكوف وأسرار الوجود، وعالـ المجيوؿ

 وخواطره.  ، فالّشاعر يفيض عمييا عف تأمالتو التفاعؿ مع مكضكعات الطبيعة الحسٌية. ٕ

، وضػميره الػذي يبػوح  ، فيػو صػوتو الػذي يشػدو بػو المفّرد حيف وجد نفسػو فيػوخاطب العقاد طائر الكرواف  مثاؿ عمى ذلؾ :      

  ، وعينػػو التػػي تمػػنح النعػػاس، إنػػو يَتحػػد بطػػائر الكػػرواف اتحػػاًدا تاًمػػا ؛ و مبػػو الصػػغير الػػذي يبػػاري خفػػؽ الربيػػع بخفقاتػػو بأسػػراره

 عنده. جمّية بتوظيؼ ضمير المتكمـ النزعة الذاتيةوتبدو 

 ؛ لذلؾ جاءت بعض أشعارىـ تصويًرا لتمؾ المعاناة.ككل كاأللـ، كاإلحساس بالضيؽ كالسآـالحديث عف الش. ٖ 

الػػػذي يتقيػػػد بػػػالوزف ويتحػػػّرر مػػػف القافيػػػة، متػػػأثريف بالثقافػػػة  التجديػػػد فػػػي األكزاف كالقػػػكافي، كمػػػف ذلػػػؾ ظيػػػكر الٌشػػػعر المرسػػػؿ. ٗ

لصياغة واألوزاف والقوافي؛ كي يتاح لمّشاعر الحرّية الكاممة فػي الرومانسّية التي تحَطـ كّؿ الّسدود التي تقؼ أماـ الّشاعر في ا

 التعبير عف تجربتو الذاتّية، وتصوير خوالجو النفسية. 

 س: ما الخصائص الفنية لشعر جماعة الديكاف؟ 

 ينحك إلى التجديد الٌشعرم بالتركيز عمى الذات كاليياـ بالطبيعة كمعالجة المكضكعات النفسٌية . ٔ

 المناسبات. ويبدو ذلؾ مثاًل في مخاطبة العقاد طائر الكرواف المغّرد.  صراؼ عف شعركاالن    

ـٌ بتحقيؽ الكحدة العضكية لمقصيدة. ٕ  . ييت

  . يطغى عمى بعض مضامينو الجانب الفكرٌم الفمسفيٌ . ٖ

براىيـ عبد القادر ا،  عباس محمود العّقاد) .  سـٌ األعالـ الثالثة لجماعة الديكاف س:   (.  وعبد الرحمف شكري،  لمازنيوا 
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 كضح المقصكد بكٌؿ مف:  س: 

 الذي يتقيد بالوزِف ويتحّرر مف القافية، ويعَد مف مظاىر التجديد في الّشعر العربي. : الّشعر  الٌشعر المرسؿ #

 ؾ وحدة الموضوع : جْعؿ القصيدة جسًدا واحًدا، حيث يمتحـ كّؿ بيت بما  بمو وبما بعده، ويستمـز ذل الكحدة العضكية #

 ووحدة المشاعر، وبذلؾ تكوف القصيدة كالكائف الحّي، لكّؿ عضو وظيفتو.                      

 بٌيف بعض المؤثرات الثقافٌية في شعر جماعة الديكاف.  س :

 جميز الرومانسييفجماعة الديواف بالثقافة األدبية اإلنجميزية خاصة، والسّيما رَوادىا الذيف تأثروا باألدباء اإلنتأثرت 

 . و )ىازلت(  )شيمي(: مثؿ    

 . اذكر ثالثة مالمح تناكليا شعراء مدرسة الديكاف، كمثؿ عمييا. س

 يقوؿ، عبد الرحمف شكري في  صيدة التعبير عف النفس اإلنسانية كما يٌتصؿ بيا مف تأمالت فكرية كنظرات فمسفية. ٔ

 بعنواف " إلى المجيوؿ":       

 وَمْيَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة لْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت أدري مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أ اصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيوِ     حػػػػػػػػػػػٌر لْسػػػػػػػػػػػُت أعرفػػػػػػػػػػػو يحػػػػػػػػػػػوطني منػػػػػػػػػػػَؾ ب
 

 . التفاعؿ مع مكضكعات الطبيعة الحسٌية، يقكؿ العقاد: ِ

ِف اْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقّر عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الثّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ُجْثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني    أنػػػػػا فػػػػػي َجناِحػػػػػَؾ َحيػػػػػُث غػػػػػاب َمػػػػػَع الػػػػػد جى   وا 
 

 يقوؿ المازني:  ىـ تصويًرا لتمؾ المعاناة؛ لذلؾ جاءت بعض أشعار الحديث عف الشككل كاأللـ، كاإلحساس بالضيؽ كالسأـ. ٖ

 َوَوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدُت ال نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـَ أْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى ِلَمَحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى     ػػػػػػػػػػػػػْد وَجػػػػػػػػػػػػػْدُت الس ػػػػػػػػػػػػػْيَد أْىػػػػػػػػػػػػػدى ِل سػػػػػػػػػػػػػى 
 

 عمؿ ما يأتي:  س:

 أ. ابتعاد جماعة الديكاف عف شعر المناسبات كالمجامالت. 

 مسفية. ألنيـ اىتموا بذاتية الشاعر الفردية وتجاربو العاطفية وتأمالتو الف      

 ج. استخداـ جماعة الديكاف لغة العصر الكاضحة. 

 ألّف الّشعر لدييـ تعبير صادؽ عف وجداف الّشاعر وتجاربو العاطفية وتأمالتو النفسية؛ لذا ىاجموا شعر المناسبات 

 الذي كاف سائًدا آنذاؾ، واىتموا بذاتية الّشاعر الفردّية.  
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 ٌشعر العربي. د. ميؿ جماعة الديكاف إلى التجديد في ال

 بسبب التأثر بالثقافة الرومانسّية التي تحّطـ كّؿ الّسدود التي تقؼ أماـ الّشاعر في الصياغة واألوزاف والقوافي؛ كي     

 يتاح لمّشاعر الحرّية الكاممة في التعبير عف تجربتو الذاتّية.      

 ىػ. يغمب عمى شعر جماعة الديكاف العمؽ كالغمكض. 

 مضامينو الجانب الفكرّي الفمسفّي، ويعالج األمور النفسية.  ألنو يطغى عمى

 . كازف بيف جماعة الديكاف كاالتجاه المحافظ مف حيث: المغة كالمؤثرات الخارجية، كااللتزاـ بعمكد الشعر العربيٌ . س

 االتجاه المحافظ جماعة الديكاف 
تسػػتخدـ لغػػة العصػػر السػػيمة الكاضػػحة كتبتعػػد  المغة 

 الجزلة. عف األلفاظ 
يختار األلفاظ كالمفردات مف المعجـ الٌشعرم 

 القديـ. 

تػػػػػػأثرت جماعػػػػػػػة الػػػػػػديكاف بالثقافػػػػػػػة األدبٌيػػػػػػػة  المؤثرات الخارجية 
اإلنجميزية خاٌصة، كالسٌيما ركىادىػا الػذيف تػأثركا 

 باألدباء اإلنجميز الركمانسٌييف
 مثؿ: " شمي" ك " ىازلت"  

ء احتػػػػذاء نيػػػػش الٌشػػػػعراء القػػػػدامى فػػػػي بنػػػػا
 القصيدة، كمعارضة بعض القصائد القديمة 

التجديػػػػد فػػػػي األكزاف كالقػػػػكافي، كمػػػػف ظيػػػػكر  االلتزاـ بعمكد الٌشعر العربي 
الٌشعر المرسؿ الػذم يتقٌيػد بػالكزف كيتحػٌرر مػف 

 القافية 

يمتـز بعمكد الٌشعر العربي، أٍم كحدة الػكزف 
 كالقافية. 

 

 قوؿ عباس العّقاد: يعّما يلي :  س: اقرأ األبيات الشعرية اآلتية , ثم أجب

نمػػػػػػػػػػػػػػػا    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَب وْىػػػػػػػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػػػػػػػغيرة تتػػػػػػػػػػػػػػػػػػزّيفُ     والعقػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػف نسػػػػػػػػػػػػػػػؿ الحيػػػػػػػػػػػػػػػاة وا 
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحُب نفَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو وُيمقّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفُ     والطفػػػػػػػػػػػػػؿ تصػػػػػػػػػػػػػحبُو الحيػػػػػػػػػػػػػاُة ومػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػو
 

 إّف العواطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ كالّزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ يقودنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 منيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ ال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراه األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفُ  
 

 الفمسفٌي عمى المضمكف. أ. مٌثؿ مف النٌص عمى طغياف الجانب الفكرٌم  

 يطغى عمى النص الجانب الفكري الفمسفي مثؿ: )العقؿ مف نسؿ الحياة( و ولو )دليؿ ال تراه العيف(.        
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 مجاعة أبىلى : -ب 

 ىي إحدى المدارس األدبية في األدب العربي الحديث، ضمت بعض شعراء االتجاه  :عٌرؼ بجماعة أبكلكس : 

  .العربي الرومانسي في مصر والعالـ                          

 نسبة إلى إلو الموسيقا والشعر عند اإلغريؽ. ؟    عمؿ : سميت جماعة أبكلك بيذا اإلسـس :  

 ؟ جماعة أبكلك ما العكامؿ التي أسيمت في ظيكر كتأسيس س: 

 تاج الشعري لجماعة الديواف.. تراجع اإلنٕ       .الجدؿ الذي احتدـ بيف االتجاه المحافظ وجماعة الديواف. ٔ

 . التأثر بأدب الميجر. ٗ                         . زيادة االنفتاح عمى اآلداب الغربية.ٖ 

 أشير رٌكاد جماعة أبكلك، كما ىي دكاكينيـ؟  اذكرس: 

 . مؤسس ىذه الجماعةوىو  أحمد زكي أبو شادي" الشفؽ الباكي" . ٔ   

براىيـ ناجي .  ٕ     .المالح التانة" " عمى محمود طو .ّ        .لغماـ"" كراء اوا 

   يكف".ئ" تامحمود حسف إسماعيؿ . ٘  .  "أغاني الحياة " أبو القاسـ الشابي. ٗ   

 ) جماعة أبكلك (  س: بـ تميز أصحاب ىذه الجماعة

 ( كزارم )    ؟إالـ دعا أصحاب ىذه الجماعة ) جماعة أبكلك (       

 فػػػػػ :ة جًوا شعرًيا جديًدا يمزح بيف تراث والشعر العربي القديـ واألدب األوروبي الحديث بعث أصحاب ىذه الجماع

 .  دعوا إلى  الوحدة العضوية لمقصيدة .    ٔ

 ابتعدوا عف شعر المجامالت والمناسبات.  ٕ

 .  دعوا إلى طرؽ موضوعات جديدة.         ٖ

 سانية وتأمؿ فكري. تناولوا األشياء البسيطة المألوفة بروح إن ٗ
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   ابتعد شعراء جماعة أبكلك عف شعر المجامالت كالمناسبات ؟ عمؿ:س: 

ونظػروا   ولػـ يػدخموا فػي معػارؾ جدليػة مػع شػعراء االتجاىػات الشػعرية األخػرى ،  ألف الشعر عندىـ تجربة ذاتية تنبع مف األعمػاؽ

 واستكتبوا العقاد في مجمتيـ. نظرة احتراـ وتقدير  كريمنا لو،فاختاركا أحمد شكبي رئيسنا لجماعتيـ تإلييا نظرة احتراـ وتقدير 

 ما أبرز المكضكعات التي تناكليا شعراء جماعة أبكلك؟ س: 

االنغمػاس فػػي الطبيعػة، والتعمػػؽ بجماليػا، وتشخيصػػيا ومناجاتيػػا، فيػي مالذىػػـ األمػف الػػذي بثػوا إليػػو مشػػاعرىـ، . ٔ

 بالصورة الّشعريةيا التقميدي، وأكثروا مف التعبير عف معانييـ تشاركيـ أحاسيسيـ، وابتعدوا عف وصف وجعموىا

 االىتماـ بالحَب، والحديث عف المرأة، وعال ة العاشؽ بالمعشوؽ، والشعور باأللـ والحرماف، واإلحساس بالغربة . ٕ

 إذا غاب الحبيب.   

ر الحيػاة فػي الريػؼ، والػدعوة إلػى الَريػؼ وبسػاطتيا وطيػب أىميػا، والحػديث عػف الرعػاة ومظػاىاالستمتاع بحيػاة . ٖ 

 . االنصراؼ عف حياة المدينة

   . الحنيف والشوؽ إلى الوطف والذكريات الجميمة. ٗ 

 س: ما الخصائص الفنية لشعر جماعة أبكلك؟ 

. يميػػػؿ إلػػػى التشػػػخيص والتجسػػػيـ، مػػػف خػػػالؿ اسػػػتخداـ الصػػػورة الّشػػػعرّية، فعنػػػدما تقػػػرأ مقطوعػػػة شػػػعرّية تتخيميػػػا ٔ

 . ؾمرسومة أمام

 . يستخدـ األلفاظ الموحية، فتنتقؿ األلفاظ البسيطة المألوفة إلى معاف بعيدة. ٕ

ـَ بالتجربةٖ   الّشعرية، فالقصيدة تنبع مف أعماؽ الّشاعر حيث يتأثر بشيء ويستجيب لو استجابة انفعالية.  . ييت

  كيؼ نظرت جماعة أبكلك إلى االتجاىات الٌشعرية األخرل؟. س

 معارؾ جدلّية مع شعراء االتجاىات الّشعرية األخرى، ونظروا إلييا نظرة احتراـ وتقدير، فاختاروا أحمد لـ يدخموا في   

 شو ي رئيًسا لجماعتيـ تكريًما لو، واستكتبوا العقاد في مجمتيـ.    
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 . اذكر اثنيف مف المكضكعات الٌشعرية التي تناكلتيا جماعة أبكلك، مع التمثيؿ. س

والتعمّػػؽ بجماليػػا، وتشخيصػػيا ومناجاتيػػا، فيػػي مالذىػػـ األمػػف الػػذي بثػػوا إليػػو مشػػاعرىـ، وجعموىػػا ، بيعػػةفػػي الط االنغمػػاس. ٔ

 تشاركيـ أحاسيسيـ، وابتعدوا عف وصفيا التقميدّي، وأكثروا مف التعبير عف معانييـ بالصورة الّشعرية، يقوؿ 

 عمي محمود طو:     

ـْ َيػػػػػػػػػػػزُؿ فػػػػػػػػػػػػي حواشػػػػػػػػػػػػيو       حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائٌر بألحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِف َطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِ َصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدى     ُأفُػػػػػػػػػػػُؽ األْرض لػػػػػػػػػػػػ
 

 والحديث عف المرأة، وعال ة العاشؽ بالمعشوؽ، والشعور باأللـ والحرماف، واإلحساس بالغربة، . االىتماـ بالحبٌ ٕ

 إذا غاب الحبيب. يقوؿ إبراىيـ ناجي في  صيدة " الغريب" معّبًرا عف تجربتو الشعرّية الذاتَية التي تنبع مف األعماؽ:   

 إَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي غريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُب الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤاِد ُمْنفَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردُ     كيػػػػػػػػػػػػػػػػػَؼ َتْبَعػػػػػػػػػػػػػػػػػُد      يػػػػػػػػػػػػػػػػػا  اسػػػػػػػػػػػػػػػػػَي القْمػػػػػػػػػػػػػػػػػب
 

 . عمؿ ما يأتي: ْ

 ) سؤاؿ كزارم مكرر(      . ابتعدت جماعة أبكلك عف شعر المناسبات كالمجامالت. أ  

 ألّف الّشعر عندىـ تجربة ذاتّية تنبع مف األعماؽ، دعوا إلى َطْرؽ موضوعات جديدة، وتناولوا األشياء البسيطة      

 بروح إنسانّية وتأْمؿ فكرّي.  المألوفة 

 ) سؤاؿ كزارم مكرر(     . أكثرت جماعة أبكلك مف شعر مناجاة الطبيعة. ب 

 .  ـ، وابتعدوا عف وصفيا التقميديّ ألَنيا مالذىـ األمف الذي بثوا إليو مشاعرىـ، وجعموىا تشاركيـ أحاسيسي    
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 ماعة الديكاف كجماعة أبكلك مف حيث المكضكعات التي تناكليا . استنتش أكجو الشبو كاالختالؼ بيف جس

 جماعة.شعراء كؿى      

 أوجو االختالؼ أوجو الشبو
 االىتماـ بالطبيعة ومناجاتيا. *     

 االبتعاد عف شعر المناسبات. * 

 التأثر باألدب الغربي. *     

  ،جماعػػػة الػػػديواف ييتمػػػوف بالجانػػػب الفكػػػري الفمسػػػفي
 سانية، وييتموف بالوحدة العضوية. والنفس اإلن

  بحيػػػػػػاة الريػػػػػػؼ وبسػػػػػػاطتيا، جماعػػػػػػة أبولػػػػػػو ييتمػػػػػػوف
ويكثػػروف مػػف الحػػديث عػػف الحػػب  والمعانػػاة، والحنػػيف 

 إلى الوطف والذكريات الجميمة. 
 

 ابرأ النص اآلتي لمشاعر أبي القاسـ الشاٌبي، ثـ أجب عف األسئمة التي تميو:  س:

 ػػػػػػػػػػػػدي وُأفضػػػػػػػػػػػي ليػػػػػػػػػػػا بأشػػػػػػػػػػػواؽ نَفسػػػػػػػػػػػي         سػػػػػػػػوؼ أتمػػػػػػػػو عمػػػػػػػػى الُطيػػػػػػػػور أناشػػػػػػػػيد
 

 َفْيػػػػػػػي تػػػػػػػدري معنػػػػػػػى الحيػػػػػػػاة، وتػػػػػػػدري
 

 أّف مجػػػػػػػػػػػػػػػػػّد الن فػػػػػػػػػػػػػػػػػوس َيْقَظػػػػػػػػػػػػػػػػػُة ِحػػػػػػػػػػػػػػػػػس   
 

 ثػػػػػػـ أْ ضػػػػػػى ىنػػػػػػاؾ، فػػػػػػي ظممػػػػػػة الّميػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػؿ وُألقػػػػػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػػػػػػى الوجػػػػػػػػػػػػػػود بيأسػػػػػػػػػػػػػػي 
 

ػػػػػَنْوبَر، الن اصػػػػػر، الحمػػػػػػ ـّ َتْحػػػػػَت الص   ثػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػػػػػو َتُخػػػػػػػػػػػػػُط الس ػػػػػػػػػػػػػيوُؿ ُحفػػػػػػػػػػػػػرة َرْمسػػػػػػػػػػػػػي 
 

ـُ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ي بيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػس    يػػػػػػػػوُر تمغػػػػػػػػو عمػػػػػػػػى َ ْبػػػػػػػػريوَتَظػػػػػػػػُؿ الط  ويشػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو الن سػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

 االنغماس في الطبيعة والتعّمؽ بجماليا، وتشخيصيا ومناجاتيا.  أ. ما المكضكع الذم تناكلتو القصيدة السابقة؟ 

 ب. مثؿ مف القصيدة السابقة عمى الخصائص الفنية اآلتية: 

ـُ، فْيي تدري معنى الحياة. : وتَظؿ  الطيوُر تمغو، ويش التشخيص كالتجسيـ #  دو الن ي

 : أتمو، تمغو، بيمس.  استخداـ األلفاظ المكحية #

  تقػػػرأ القصػػػيدة تخػػػاؿ منظػػػر الطيػػػور التػػػي تشػػػدو : يرسػػػـ الشػػػاعر لوحػػػة فنيػػػة فحػػػيف التعبيػػػر بالصػػػكرة الٌشػػػعرٌية #

 الصنوبر الجميمة، والسيوؿ، وىبات النسيـ. وأشجار
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 15 عربي تخصص /  القضايا األدبيّة  / الفرع األدبي                          7088488870االستار : هحوذ أبو الهيجاء  / هاتف : 

ر:   ج. شعر المٍيجى

 عف شعر الميجر/ أك عمى ماذا يطمؽ شعر الميجر؟ س: تحدث 

يطمؽ شعر الميجر عمى الشعر الذي نظمو الشعراء العرب الذيف ىاجروا مف بػالد الشػاـ إلػى أمريكػا الشػمالية وأمريكػا الجنوبيػة فػي 

 أواخر القرف التاسع عشر، وكونوا روابط أدبية وأصدروا صحًفا ومجالت أدبية تيتـّ بشؤونيـ.  

 كيفية نشأة شعر الميجر. س: كضح 

ي فاتحة ىذا العصر، كمػا شػيدت بعػض لقد تأثر العالـ العربي بظروؼ سياسية واجتماعية وا تصادية أشير إلييا ف

تيف، وىنػػاؾ نشػػطت الػػبالد العربيػػة فتًنػػا داخميػػة، وحروًبػػا أىميػػة أدت إلػػى ىجػػرة بعػػض العػػائالت العربيػػة إلػػى األمػػريكي

 .عمى ىويتيا ولغتيا؛ فأسست روابط أدبية، وأصدرت مجالت ثقافيةالجاليات العربية في الحفاظ 

 ؟  أسست الجاليات العربٌية ركابط أدبية كأصدرت مجالت ثقافيةعمؿ: س : 

التػي تػأثرت بػالظروؼ السياسػية واالجتماعيػة واال تصػادية والفػتف الداخميػة التػي  الحفاظ عمى ىويتيا ولغتيػاكاف سبب ىذا النشاط  

ومّثؿ شعراء الميجػر الرومانسػية العربيػة وىجرت بعض العائالت العربية الى األمريكتيف   ، ؾ عف الحروب األىميةشيدتيا، ناىي

 خارج الوطف. 

 س: ظير النشاط األدبي لشعراء الميجر في رابطتيف أدبيتيف، اذكرىما.

" براف خميػؿ ُجبػراف صػاحب ديػواف وترأسيا جُ ـ(، ٕٜٓٔأسست في نيويورؾ سنة ): القممية في الميجر الشماليالركابط . ٔ

وَنسػيب  " ىمػس الجفػكف"وميخائيػؿ ُنَعيمػة وديوانػو " الجػداكؿ": إيمَيا أبو ماضي وديػواف  ومف رّوادىا وبعض دواوينيـ المكاكب".

 وغيرىـ.  " األركاح الحائرة"َعريضة وديوانو 

ع بػروًزا واضػحًا، األمػر الػذي كػاف لػو صػداه الواسػع و د برزت لدى شعراء الرابطة عناصر التجديد في الرؤية والمغة واإليقا

 في تطّور حركة الِشعر العربّي الحديث في الميجر والعالـ العربّي عمى حّد سواء.

ـ( وترأسػػيا الّشػػاعر القػػروّي َرشػػيد ُٖٖٜٔأّسسػػت فػػي البرازيػػؿ سػػنة ) العصػػبة األندلسػػية فػػي الميجػػر الجنػػكبيٌ  .ٕ

لياس فرحات، فوزي الَمْعموؼ: ركادىاومف  ،" لكؿى زىرة عبير"خوري صاحب ديواف   وغيرىما.  وا 
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 16 عربي تخصص /  القضايا األدبيّة  / الفرع األدبي                          7088488870االستار : هحوذ أبو الهيجاء  / هاتف : 

 س: عمؿ: يعد شعر شعراء الميجر سمسنا ربيقنا صادبنا، كلغتيـ سيمة كاضحة، كمالكا إلى التجديد في الشعر. 

 ألصمييف وتأثروا باألدب األمريكيألنيـ عاشوا أجواء الحرية واالنفتاح في البالد الجديدة، واختمطوا بالسكاف ا

 واكتووا بنار الغربة والبعد عف األىؿ واألوطاف.  

 س: ما أبرز مكضكعات شعر الميجر؟ 

 إلى أوطانيـ، وحسرتيـ عمى فراؽ عّبر شعراء الميجر عّما يختمج في نفوسيـ مف حنيف وشوؽ :  . الحنيف إلى الكطفُ

 . صاد ة وألفاظ بسيطة ر يقة أوطانيـ بمشاعر                        

 دعا شعراء الميجر إلى التفاؤؿ والنظر إلى الحياة بإيجابية، فاإلنساف ُينغص عيشة بيده، فإذا كانت نفسو :  ٌتفاؤؿ كاألٍمؿال. ِ

ذا كانت نفسو مريضة، يرى الحياة ثقيمة                      . جميمة يرى الحياة جميمة بييجة، وا 

  وـ عمى التعايش، واالحتراـ المتبادؿ، والتسامح ونبذ التعّصبحياة تق عاش العرب في الميجر:  . التسامح كالتعايشّ

 فنجدىـ يشاركوف بعضيـ بعًضا في مناسباتيـ                       

 رأى شعراء الميجر أّف الّشعر تعبير عف مو ؼ إنسانّي، ولو رسالة سامية ينقميا الّشاعر إلى الّناس : . النزعة اإلنسانيةْ

  الحؽ كالخير كالجماؿ كالحرٌية كالعدؿ كالحبٌ   ومنيا : تدعك إلى القيـ العميابمغة سيمة واضحة،                       

  .القيـ السمبية كالظمـ واألنانية والبخؿ والشّر، ووظفوا الرمز لمتعبير عف القيـ السمبية و د كرىوا                     

 إلى الطبيعة يتأممونيا، ويندمجوف فييا، ويضفوف عمييا -شأف شعراء الرومانسّية –اّتجو شعراء الميجر :  . االتجاه إلى الطبيعةٓ

  .الحياة حتى جّسدوىا تشاركيـ ىموميـ، ومالوا إلى التشخيص والتجسيـ والنظرة التأممية                         

 ي بإ امة الدولة العربّية تؤمف بالتراث العربّي فيذه القومّية تمّجد المساف العربّي وتناد:  . الدعكة إلى القكمية العربٌيةٔ

 .والمصير المشترؾ  الخالد                                
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 17 عربي تخصص /  القضايا األدبيّة  / الفرع األدبي                          7088488870االستار : هحوذ أبو الهيجاء  / هاتف : 

 س: ما الخصائص الفنية لشعر الميجر؟ 

 . فقد رأى إيمّيا أبو ماضي في التينة الحمقاء رمًزا لإلنساف األنانيّ  ؛ يكظؼ الرمز لمتعبير عف بعض التأممٌية كاإلنسانٌية. ٔ

كالتسػامح والتعػايش والتعػاوف، وتجمّػى ذلػؾ فػي شػعر إليػاس  يؿ إلى التجديد في المكضكعات كالتركيػز عمػى القػيـ اإلنسػانٌيةالم. ٕ

 فرحات ورشيد الخوري. 

لميخائيػػؿ )النيػػر المتجمػػد( ويشػػيع فيػػو التحػػّرر مػػف القافيػػة الموحػػدة، كمػػا فػػي  صػػيدة  يػػنظـ عمػػى األكزاف القصػػيرة كالمجػػزكءة. ٖ

 عيمة. ن

 اذكر الرابطتيف األدبٌيتيف المتيف أٌسسيما شعراء الميجر.  س : 

 .والعصبة األندلسية في الميجر الجنوبي  //  الرابطة القممية في الميجر الشمالي

 . استخمص مف خالؿ ما درست العكامؿ التي أثرت في الٌشعراء الميجرييف. س

  ، واختمطوا بالسكاف األصمييف تأثروا األدب األمريكي في البالد الجديدةعاش شعراء الميجر في أجواء الحرّية واالنفتاح 

 واكتووا بنار الغربة والبعد عف األىؿ واألوطاف.   

 انسب الدكاكيف الٌشعرية اآلتية إلى شعرائيا:  س :

 .  : ميخائيؿ نعيمة ىمس الجفكف #              .  : الشاعر القروّي رشيد خوري لكؿى زىرة عبير #

 .  : إيميا أبو ماضي الجداكؿ #                            .  : جبراف خميؿ جبراف  المكاكب #

 :   . عٌمؿ ما يأتيْ

 أ. مف أبرز مكضكعات شعر الميجر الحنيف إلى الكطف. 

 عّبر شعراء الميجر عّما يختمج في نفوسيـ مف حنيف وشوؽ إلى أوطانيـ، وحسرتيـ عمى فراؽ أىميـ وأوطانيـ 

 بمشاعر صاد ة وألفاظ بسيطة ر يقة.

طبيعػة حيػاة الميجػرييف التػي تقػوـ عمػى التعػايش، واالحتػراـ المتبػادؿ، والتسػامح    /ب. ساد التسامح كالتعايش بػيف الميجػرييف. 

 ونبذ التعصّب، فنجدىـ يشاركوف بعضيـ بعًضا في مناسباتيـ. 
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 18 عربي تخصص /  القضايا األدبيّة  / الفرع األدبي                          7088488870االستار : هحوذ أبو الهيجاء  / هاتف : 

 ج. عٌبر شعراء الميجر عف القيـ اإلنسانية في شعرىـ. 

 ألّف الّشعر عندىـ تعبير عف مو ؼ إنسانّي، ولو رسالة سامية ينقميا الّشاعر إلى الّناس بمغة سيمة واضحة، تدعو

 إلى القيـ العميا.  

 د. غمب عمى شعر الميجر الصدؽ كالٌسالسة كالكضكح. 

ر باألدب األمريكي، فجػاء شػعرىـ سمًسػا ر يقًػا بسبب أجواء الحرّية واالنفتاح في البالد الجديدة، واختمطوا بالسكاف األصمييف والتأث  

 صادً ا، ولغتيـ سيمة واضحة.  

 كازف بيف شعر الميجر كجماعة أبكلك مف حيث: س : 

 . (التجديد في الٌشعر ،  المغة  ، االتجاه نحك الطبيعة)                      

 جماعة أبكلك شعر الميجر 
يعة يتأممونيا، ويندمجوف إلى الطب ااّتجيو  االتجاه إلى الطبيعة 

فييا، ويضفوف عمييا الحياة حتى جّسدوىا 
، ومالوا إلى  وجعموىا تشاركيـ ىموميـ

 التشخيص والنظرة التأممية. 

 االنغماس إلى الطبيعة، والتعّمؽ بجماليا
وتشخيصيا ومناجاتيا، فيي مالذىـ اآلمف 
الذي بثوا إليو مشاعرىـ، وجعموىا تشاركيـ 

 أحاسيسيـ. 
الواضحة، وابتعدوا  السيمةاستخدموا المغة  غة الم

 عف األلفاظ الجزلة. 
لغتيـ سيمة واضحة، واستخدموا األلفاظ 

 الموحية. 
يميؿ إلى التجديد إلى الموضوعات  التجديد في الّشعر 

والتركيز عمى القيـ اإلنسانّية كالتسامح 
 والتعايش والتعاوف، ينّوع في القافية 

ديًدا يمزج بيف تراث الّشعر بعثت جًوا سعريًّا ج
القديـ واألدب األوروبي الحديث، فدعوا الوحدة 

العضوية لمقصيدة، وابتعدوا عف شعر 
المجامالت والمناسبات؛ فالّشعر عندىـ تجربة 

ذاتّية تتبع مف األعماؽ، ودعوا إلى َطْرؽ 
موضوعات جديدة، وتناولوا األشياء البسيطة 

 كرّي. المألوفة بروح إنسانية وتأّمؿ ف
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 19 عربي تخصص /  القضايا األدبيّة  / الفرع األدبي                          7088488870االستار : هحوذ أبو الهيجاء  / هاتف : 

 استنتش المكضكع الذم يمثمو كؿ بيت مٌما يأتي:  س: 

 يػػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػػي ال تمػػػػػػػػػػْؿ بوجيػػػػػػػػػػؾ عّنػػػػػػػػػػي    . ٔ
 

 ما أنا فحمة و ال أنت فر د  

 ىو ل عارب أجمعيف إماـ      ومحّمػػػػػػػػػػػػػػػػػد بطػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ البرّيػػػػػػػػػػػػػػػػػة كّميػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   . ٕ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تػػػػػػػػػػػػػذكرُت ىاتيػػػػػػػػػػػػػؾ الّربػػػػػػػػػػػػػوع وأىميػػػػػػػػػػػػػا    . ٖ
 

    وع الّزواىياويا حّبذا تمؾ الّرب        
ـُ دياُرنػػػػػػػػػػػػػػػػػا    . ٗ ّف تكػػػػػػػػػػػػػػػػػف الّشػػػػػػػػػػػػػػػػػ   َفُقموُبنا لْمُعُرب باإلْجماِؿ         إّنػػػػػػػػػػػػػػػػػا وا 

 

 

 الدعوة إلى القومية العربّية.  ٗ.    الحنيف إلى الوطف. ٖ.    التسامح الديني. ٕ.   النزعة اإلنسانية. ٔ  االجابة :

ـٌ أجب عف األسئمة التي تميو: ابرأ النص اآلتي مف بصيدة" ابتياالت" لمشاعر م س:   يخائيؿ نعيمة، ث

ـّ َ ْمبي واَحًة   واجعْؿ الّمُي
 َشْقي الَقريَب 
   والَغريْب 

 ماؤىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُف، أّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا غْرُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا 

 

 فالّرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُب والّصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْبُر الّطويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿْ  
 

 َجّوىػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلخػػػػػػػػػػػػػػػػػالُص، أّمػػػػػػػػػػػػػػػػػا شْمُسػػػػػػػػػػػػػػػػػيا
 

 فالَوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا والّصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدُؽ الَجميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿْ  
 

 ثًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا راَح فْكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري عب
 

 فػػػػػػػػػػػػػي َصػػػػػػػػػػػػػحارى الّشػػػػػػػػػػػػػَؾ يْسػػػػػػػػػػػػػَتجمي الَبقػػػػػػػػػػػػػاءْ  
 

 َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّر َمنيوًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِبَقْمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َفَجثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 تائًبػػػػػػػػػػػػػػػػػا َيْمػػػػػػػػػػػػػػػػػَتص  ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػف َ ْمبػػػػػػػػػػػػػػػػػي الّرجػػػػػػػػػػػػػػػػػاءْ  
 

 ( كزارم)   النزعة اإلنسانية.  االجابة :. بٌيف المكضكع الذم تحدث عنو الشاعرأ. 

 : مٌثؿ مف النص السابؽ عمى ما يأتيب. 

  نية. نالحظ أّف الشاعر رّكز عمى القيـ اإلنسانية التركيز عمى القيـ اإلنسا. ٔ

 كالصبر كالرجاء.   مثؿ: الحب كاإلخالص كالكفاء                  

 نٌكع الٌشاعر في القافية كالركم فقد استخدـ حرفي اليمزة كالالـ.    . التحّرر مف القافية الموحدة. ٕ
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 حفظ الطالب خمسة أبيات مختارة ممثمة لشعر الثكرة العربية الكبرل(. )ي          ثانينا: شعر الثكرة العربية الكبرل

 س: عمؿ انطالبة الثكرة العربية الكبرل بقيادة الشريؼ الحسيف بف عمي. 

استجابة لظاىرة التحدي التي فرضتيا السيطرة العثمانية عمى الوطف العربي، و د بمغ ىذا التحدي أوجو حيف حػاوؿ 

 ب عف ثقافتيـ وحضارتيـ وتراثيـ وتتريؾ لغتيـ. العثمانيوف تغريب العر 

 س: مف أبرز الشعراء الذيف ظيركا في ىذه المرحمة؟ 

لياس فرحات ، وجميؿ العظـ فؤاد الخطيب          ، ومحمد ميدي الجواىري ، ومحمد العدناني ، وا 

 : ما مكضكعات شعر الثكرة العربية الكبرل؟  س

 فالّشعوب العربّية تجمعيا عوامؿ مشتركة مف لغة وثقافة وتاريخ، و د دعا الّشعراء إلى  : . االعتزاز بالقكمٌية العربٌيةُ

     . االعتزاز بيذه القومّية العربّية                              

  :. االستياء مف سياسة العثمانييف ككصؼي ظمميـ ِ

 فمف العثمانيي  لو العربالّشعر مظاىر الظمـ وأشكالو الذي تعّرض  تناوؿ               

صػدح العديػد مػف الّشػعراء وىتفػوا ميّممػيف لمثػورة و ائػدىا بقصػائد مػف عيػوف الّشػػعر   : . مػدح الشػريؼ الحسػيف بػف عمػي كأبنائػوّ

بػيف يػدّي الشػريؼ الحسػيف بعػد إعػالف  " تحٌية النيضة"القومّي، وكاف مف أبرزىـ الشيخ فؤاد الخطيب الذي ألقى  صيدتو المشيورة 

 .لقب شاعر الثكرة العربٌية الكبرل، كشاعر النيضة العربٌيةلثورة مباشرًة، فكانت سبًبا في منحو ا

  تجاوبت األّمة العربّية مع الثورة مف شّتى األ طار لما أّمموه في الوحدة والتحّرر  :. كصؼ تجارب األٌمة العربٌية مع الٌثكرةْ

 يا مف كّؿ حدب وصوب الكبير والّصغير بعزيمة وبسالة كبيرتيف والقضاء وىي ليست مقصورة عمى  طر دوف آخر، فشارؾ في  

 . عمى الّطغياف   

 كاف لوفاة الّشريؼ الحسيف بف عمي صّدى كبير في وجداف الّشعراء في شّتى :. رثاء الشريؼ الحسيف بف عميٓ 

 دينّية و ومّية.   بقاع العالـ العربّي؛ لما لو مف مكانة    
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تحتفػػؿ المممكػػة األردنّيػػة الياشػػمية سػػنويًّا بػػذكرى الثػػورة العربّيػػة الكبػػرى، و ػػد كػػاف لمعػػاـ ل الثػػكرة العربيػػة الكبػػرل: . التغنػػي بػػذكر ٔ

 ـ( سمة تميز ه عف األعواـ السابقة؛ إذ احتفمت المممكة بمرور مئة عاـ عمى انطال ة الثورة العربّية الكبرى. ٕٙٔٓ)

 بية الكبرل؟ س: ما الخصائص الفنية لشعر الثكرة العر 

 . يستخدـ النبرة الخطابٌية كالتعبير المباشر عف المعاني، مثؿ بكؿ فؤاد الخطيب: ُ

 يػػػػػػػا بػػػػػػػف النبػػػػػػػّي وأنػػػػػػػت اليػػػػػػػـو وارثيػػػػػػػـ    
  

  ػػػػػػػػد عػػػػػػػػاد مّتصػػػػػػػػاًل مػػػػػػػػا كػػػػػػػػاف منفصػػػػػػػػال 
 

ٌشػعكب . يتميَّز بسمكه العاطفة كحرارتيػا مػف خػالؿ االعتػزاز بالقكمٌيػة العربٌيػة ككصػؼ الظمػـ الػذم كبػع عمػى الِ

 العربٌية كالتطمىع إلى التحٌرر. 

 . يمتـز عمكد الٌشعر العربٌي. ّ

 مف خالؿ دراستؾ النماذج الٌشعرٌية لشعر الثكرة العربٌية الكبرل:  س: 

 أ. ما الذم ييدًلؿي عمى أنَّيا ثكرةي كؿِّ العرًب؟ 

 الثورة خير لمعرب،  اؿ فؤاد الخطيب: ما ورد عمى أسئمة الّشعراء العرب مف األ طار العربّية المتنوعة مف حسباف 

 فجًرا أطّؿ عمى األكواف مبتسًما    إيػػػػػػػػػػػػو بنػػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػػرب األحػػػػػػػػػػػػرار إّف لكػػػػػػػػػػػػـ    
 

 و اؿ: 

 
 

 
 

 اهلل أكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُر تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَؾ أّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة َيْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُربٍ 
 

 َنَفَرْت ِمَف األغواِر واألْنجادِ  
 

 و اؿ الشاعر المبناني مصطفى الغاليبني: 

 

 
 

 عػػػػػػػػػػػػػػويػػػػػػػػػػػػػػا أّييػػػػػػػػػػػػػػا الممػػػػػػػػػػػػػػؾ الميمػػػػػػػػػػػػػػوف طال
 

 أنػػػػػػػػػػػػػػت اإلمػػػػػػػػػػػػػػاـ بحػػػػػػػػػػػػػػؽ الشػػػػػػػػػػػػػػرع ال الغمػػػػػػػػػػػػػػب 
 

 ب. استنتش المبادئ التي نادت بيا الثكرة العربٌية الكبرل. 

 . الثورة العربّية  امت في سبيؿ مقاومة الظمـ وسعًيا وراء استرداد الحقوؽ الضائعة. ٔ

 . تقديـ التضحيات والشيداء طريؽ لمحصوؿ عمى الحرية. ٕ

 امؿ مشتركة مف لغة وثقافة وتاريخ. . الشعوب العربّية تجمعيا عو ٖ
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 . االفتخار بالقومية العربّية واألمجاد السالفة. ٗ

 . الحسيف بف عمي وأبناؤه وأحفاده ينتموف لمبيت النبوي الياشمّي وىـ أصحاب حّؽ في الممؾ. ٘

 . الثورة العربّية الكبرى ثورة كّؿ العرب، و د خاضيا طواعية ال كرًىا. ٙ

 ؤاد الخطيب شاعر الثكرة العربٌية الكبرل. ليٌقب فعٌمؿ:  س:

ألّف الشيخ فؤاد الخطيب مف أبرز الّشعراء الذيف مجدوا الثورة بقصائد تعّد مف عيوف الّشعر القومي ومف أبرزىا  صيدتو المشيورة   

الثػػورة ر حػػو لقػػب شػػاعفكانػػت سػػبًبا فػػي من" تحيػػة النيضػػة" التػػي ألقاىػػا بػػيف يػػدّي الشػػريؼ الحسػػيف بعػػد إعػػالف الثػػورة مباشػػرًة، 

 العربّية الكبرى، وشاعر النيضة العربّية. 

ـٌ أجب عٌما يمييما:  س: يف اآلتييف ث  ابرأ النصَّ

 يقكؿ الٌشاعر فؤاد الخطيب في بصيدتو" إلى جزيرة العرب": 

ّنػػػػػػػػػػػػػػػػػو     حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اآلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ل حفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد    الممػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ فيػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ وفػػػػػػػػػػػػػػػػػي بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ وا 
 

 " بابػػػػػػػػػؿ" يػػػػػػػػػـو نيضػػػػػػػػػة " عػػػػػػػػػاد"مػػػػػػػػػف عيػػػػػػػػػد      وأمانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يـ
 

 ومػػػػػػػػػف األشػػػػػػػػػاوس مػػػػػػػػػف بنػػػػػػػػػي  حطػػػػػػػػػاف أو
 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدناف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف متحّضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر أو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػإذا انبػػػػػػػػػػػػػػروا لممجػػػػػػػػػػػػػػد فيػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػبيميـ
 

 يمشػػػػػػػػػػػػػػػػػوف فيػػػػػػػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػػػػػػػدّى وسػػػػػػػػػػػػػػػػػداد 
 

 :  ( تحرسؾ عيف عناية الرَّحمف ويقوؿ الّشاعر إلياس فرحات في  صيدتو )

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالف أبطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأت أـ أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعت    العػػػػػػػػػػػػػػرُش عرُشػػػػػػػػػػػػػػَؾ يػػػػػػػػػػػػػػا فتػػػػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػػػػدناف    
 

 تيػػػػػػػػػػػػػػدي الشػػػػػػػػػػػػػػ ـ إلػػػػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػػػػالؾ أريكػػػػػػػػػػػػػػًة 
 

 ميمونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة محروسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافِ  
 

 فرشػػػػػػػػػػػوا الن فػػػػػػػػػػػائس فػػػػػػػػػػػي طريقػػػػػػػػػػػؾ عنػػػػػػػػػػػدما
 

 عممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدومؾ المْحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافِ  
 

 ولػػػػػػػػػػو أن يػػػػػػػػػػـ فرشػػػػػػػػػػوا القمػػػػػػػػػػوَب لمػػػػػػػػػػا وفَػػػػػػػػػػوا
 

ؿ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنقيِع القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني   دينًّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج 
 

 أ. ما المكضكع الذم يحمؿ كٌؿ مف النٌصيف الٌسابقيف؟ 

 مدح الشريؼ الحسيف بف عمي وأبنائو وأحفاده، وتأكيد أحقيتيـ في الممؾ، واالعتراؼ بفضميـ والوالء ليـ.      

 ب. استخرج البيت الذم يحمؿ كٌؿ فكرة في ما يأتي: 

 . االعّتراؼ بفضؿ الحسيف بف عمي وأنجالو عمى العرب. ٔ

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنقيِع القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني ديًنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجًّؿ       ولػػػػػػػػػػو أّنيػػػػػػػػػػـ فرشػػػػػػػػػػوا القمػػػػػػػػػػوَب لمػػػػػػػػػػا وفَػػػػػػػػػػوا 
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 . التذكير بالماضي المجيد. ٕ

 يمشػػػػػػػػػػػػػػػػػوف فيػػػػػػػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػػػػػػػدى وسػػػػػػػػػػػػػػػػػداد    فػػػػػػػػػػػػػػإذا انبػػػػػػػػػػػػػػروا لممجػػػػػػػػػػػػػػد فيػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػبيميـ    
 

 ج. استنتش ثالثنا مف الخصائص الفنٌية المشتركة بيف النصيف السابقيف. 

 الممؾ فيؾ وفي بنيؾ(.  ،. استخداـ النبرة الخطابية )العرش عرشؾٔ

 سمّوىا مف خالؿ تأكيد أحقّية الشريؼ الحسيف بف عمي بالممؾ والتعبير عف فرح العرب بو. حرارة العاطفة و ٕ

 واالفتخار بتاريخو العظيـ وسبيؿ المجد الذي يسمكو واالعتزاز بالقومية العربّية.    

 . التزاـ عمود الّشعر العربي.ٖ

 مف خالؿ ما درست. شعر الثكرة سجالن تاريخينا لألحداث السياسٌية، كٌضح ذلؾ . ييعٌد س 

رسـ الّشعر لوحة واضحة المعالـ تبّيف األحداث واألشخاص والتواريخ واألوضاع والموا ػؼ السياسػّية التػي كانػت إبػاف الثػورة العربّيػة 

الكبػػرى، كمػػا بّينػػت وا ػػع حػػاؿ العثمػػانييف واألذى الػػذي ألحقػػوه بػػالعرب، إضػػافة إلػػى مو ػػؼ العػػرب والػػدوؿ األخػػرى مػػف الثػػورة ضػػد 

 ثمانييف. وبذلؾ يعّد الّشعر مدّونة تعّمـ األجياؿ الالحقة كؿ الحيثيات التي جرت ضمف ىذه الحقبة الزمنية. الع

ـى  س:  رل بالنبرة الخطايٌبة؟ بيتمٌيز شعر الثكرة العربٌية الكًل

 في وجو الظمـ نظًرا لطبيعة الظروؼ السياسّية التي كانت تستمـز استنياض اليمـ، واستثارة النفوس في سبيؿ الو وؼ  

ـّ  يره   .  ومف ث

 استنتش المكضكع الذم يمٌثمو كٌؿ بيت في ما يأتي:  س: 

 أ. باؿ الٌشاعر الفمسطينٌي سعيد الكرمي: 

 تقػػػػػػػػػػػػػػػػيـ لػػػػػػػػػػػػػػػػواء المجػػػػػػػػػػػػػػػػِد فميفػػػػػػػػػػػػػػػػرِح الن صػػػػػػػػػػػػػػػػرُ     وعػػػػػػػػػػػػادت  ػػػػػػػػػػػػريش فػػػػػػػػػػػػي منّصػػػػػػػػػػػػة عّزىػػػػػػػػػػػػا    
 

 تأكيد حّؽ الياشمييف في الممؾ.  االجابة :

 محمد الياشمي:  ب. باؿ الٌشاعر العرابيٌ 

ـَ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُر      وأمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر ال يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارُ     بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي جنكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْز إف  الظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

  .االستياء مف سياسة العثمانييف، ووصؼ ظمميـ االجابة :
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 ج. باؿ الٌشاعر فؤاد الخطيب: 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تاريخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو المتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألؽ    سػػػػػػػػػػػػػػالـ عمػػػػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػػػػي الجزيػػػػػػػػػػػػػػرة كّميػػػػػػػػػػػػػػا    
 

  رثاء الّشريؼ الحسيف بف عمي . االجابة :

 

   الطالب خمسة أبيات شعرية مختارة ممثمة لشعر المقاكمة(.)يحفظ                      رابعنا: شعر المقاكمة 

 س: عمؿ: عاش العالـ العربي منذ أكاخر القرف التاسع عشر أحداثنا كصراعات جسامنا اتسعت في القرف العشريف. 

 ررتو الحركة الصييونية فواإليطالي عمى الوطف العربي ومقّدراتو وما أ بسبب سيطرة االستعمار األجنبي: البريطاني، والفرنسي،

  .مف احتالؿ فمسطيف

 ما نتائش ىذا االستعمار عمى الشعر  أك ما أثر ىذا االستعمار عمى الشعر؟ س: 

 ظير عمى إثر ذلؾ فريؽ مف الشعراء  اـو االستعمار، وعكس الوا ع بكؿ تفاصيمو.    االجابة :

أصكات شعرية في كؿ مرحمة أثناء سيطرة االسػتعمار شػٌكمت رمػكزنا لحػاالت إبداعيػة ييممػسي فييػا جمػاؿ الصػكير  س: عمؿ بركز

 كالخياؿ المبدع كالصكر الفنية كالمغة الصادبة كالنبرة المؤثرة. 

 بسبب ظيور فريؽ مف الشعراء  اـو االستعمار، وعكس الوا ع بكؿ تفاصيمو.   االجابة :

ـى امتػازت ىػ لقػد شػّكمت رمػوًزا لحػاالت إبداعيػة ُيممػُس فييػا جمػاؿ الصػوير والخيػاؿ المبػدع   االجابػة :ذه األصػكات الشػعرية؟ س: ًب

 .  والصور الفنية والمغة الصاد ة والنبرة المؤثرة
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 شعر املقاومة يف األقطار العربية: 

 س: ما المضاميف التي تناكليا شعر المقاكمة في األبطار العربية؟ 

ثارتيا لمقاكمة المستمر. أ. استن  ياض اليمـ كا 

 مؿ الّشعراء في األ طار العربّية كافة ميمة استنياض ىمـ الّشعوب مف أجؿ الو وؼ في وجو المستعمريف والخالص ح  

 مف طغيانيـ واستبدادىـ، وأّف األمة ستبعث مف جديد.  

 ب. إبراز أىمٌية التضحيات التي بٌدميا شيداء المقاكمة. 

ى تمّسػػؾ األمػػـ بحرّيتيػػا وتطّمعيػػا إلػػى الحيػػاة الكريمػػة بمقػػدار التضػػحيات التػػي تقػػدميا فػػي سػػبيؿ ذلػػؾ اليػػدؼ، فقػػد كانػػت يقػػاس مػػد 

 التضحيات حافًزا الستكماؿ الطريؽ يبدأ بو أىؿ الّسبؽ في السعي لنيؿ الحرّية لمشعوب. 

 ج. كصؼ مشاىد المقاكمة: 

فكػاف الّشػعراء يتبػأروف فػي نظػـ  صػائدىـ عنػد النكبػات الكبيػرة؛ لتكػوف باعثًّػا عمػى  لـ تكػف النكبػات لتو ػؼ االنػدفاع نحػو المقاومػة،

 المقاومة. ونممس ذلؾ في  صيدة أمير الّشعراء أحمد شو ي في نكبة دمشؽ عمى يد المستعمر الفرنسّي، إذ يقوؿ: 

 وراَء سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمائو خطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؼ وصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعؽُ     بميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ لمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذائِؼ والمنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا     
 

 أفػػػػػػػػػػػػػػػػػؽٌ  إذا عصػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ الحديػػػػػػػػػػػػػػػػػد أحمػػػػػػػػػػػػػػػػػر  
 

 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى جنباتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو واسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود  أفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽُ  
 

 دـُ الث ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواِر تعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو َفرُنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ـُ أن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٌر وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ     وَتعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالٌد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَت ِفتيُتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لّتحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 وزالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا دوَف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِميـُ ليبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا 
 

 ولمحرّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراِء بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابٌ 
 

 ِبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر جٍة ُيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدؽ   
 

 د. تأكيد مفيـك القكمٌية العربٌية: 

 إلى وحدة صفوؼ المقاومة في الوطف العربّي عاّمًة، فيقوؿ:  )ثكرة العراؽ(دي الجواىري في  صيدتو يشير محمد مي

 فػػػػػػػػػػػػػال عػػػػػػػػػػػػػيش إْف لػػػػػػػػػػػػػـ تبػػػػػػػػػػػػػؽ إال المطػػػػػػػػػػػػػامع    لعػػػػػػػػػػّؿ الػػػػػػػػػػذي ول ػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػّدىر راجػػػػػػػػػػع      
 

 ُتحػػػػػػػػػػػػػػػػد ُث أوضػػػػػػػػػػػػػػػػاع العػػػػػػػػػػػػػػػػراؽ بنيضػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

   ترّددىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا و والَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوارع 
 و ػػػػػػػػػػد خبرونػػػػػػػػػػي أف  فػػػػػػػػػػي الّشػػػػػػػػػػرؽ وحػػػػػػػػػػدةٌ 

 كنائسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعو فتبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الجوامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع   ج
 

 ىبػػػػػػػػػػػػوا أّف ىػػػػػػػػػػػػذا الشػػػػػػػػػػػػرؽ كػػػػػػػػػػػػاف وديعػػػػػػػػػػػػة
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يوًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أْف تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرّد الودائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
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 26 عربي تخصص /  القضايا األدبيّة  / الفرع األدبي                          7088488870االستار : هحوذ أبو الهيجاء  / هاتف : 

 شعر املقاومة الفلسطينية: 

 س: تبٌكأ شعر المقاكمة الفمسطينية حيزنا كاسعنا في شعر المقاكمة ألسباب، اذكر أىميا. 

 ف االحتالؿ الصييوني حتى يومنا ىذا. معاناة فمسطيف م –ب       مكانة فمسطيف الدينية.  -أ  

 س: اذكر أسماء عدد مف الشعراء أصبحكا رمكزنا لشعر المقاكمة. 

   كعبد الكريـ الكرمي،  كتكفيؽ زياد،  كسميح القاسـ،  كمحمكد دركيش،  كأختو فدكل طكباف،   إبراىيـ طكباف 

 س: ىناؾ مرحمتاف متداخمتاف في شعر المقاكمة، كضحيما. 

 ة البحث عف الذات. أ. مرحم

، وأشعرتو      عّبر الّشعر خالؿ ىذه المرحمة عف شخصية الفمسطينّي الالجئ المنتزع مف أرضو بعد أف شّرده المحتؿ 

 المأساة بأىمية البحث عف ىويتو.  

   ةواألمؿ بالعود، ووصؼ المذابح التي تعرض ليا الفمسطينّيوف ،الحنيف إلى الوطفمثؿ:  كتناكؿ مكضكعات شتى 

  . والدعوة إلى بالّنضاؿ                                 

 ب. مرحمة اكتشاؼ الذات كتأكيد اليكية. 

وذلؾ منذ انطال ة الثورة الفمسطينية، فقد أّدت التجربة المر ُة إلى نضج الوعي ووضوح الرؤّية، واليقيف بضرورة تجاوز الوا ػع لصػنع  

 المستقبؿ وتحرير األرض واإلنساف. 

 س: ما الخصائص الفنية لشعر المقاكمة؟ 

 يتميز شعر المقاومة في الّشعر العربّي الحديث بأّنو:    

براز التضحيات الحث عمى المقاكمة. . ٔ  تتجٌمى فيو النبرة الخطابٌية، كالسٌيما عند الحديث عف استنياض اليمـ كا 

 الّشعراء القومّية العربّية ووصؼ مشاىد المقاومة. ، مثؿ الحديث عف تأكيد يٌتصؼ بالكضكح في المعاني كاألفكار. ٕ

. ويطيػر ذلػؾ فػي  صػيدة محمػود درويػش التػي يتّحػدث فييػا عػف معانػاة الشػعب يٌتسـ بحرارة العاطفة الكطنٌية كالقكمية كبٌكتيػا. ٖ

 الفمسطينّي مف تشّرد و تؿ وعذاب وتطّمع إلى الحرّية.
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 27 عربي تخصص /  القضايا األدبيّة  / الفرع األدبي                          7088488870االستار : هحوذ أبو الهيجاء  / هاتف : 

 في مرحمتيو: البحث عف الذات، كاكتشاؼ الذات كتأكيد اليكية ازف بيف سمات شعر المقاكمة الفمسطينية و س:

 .  مف حيث المكضكعات، كالعاطفة      

 مرحمة اكتشاؼ الذات وتأكيد اليوية مرحمة البحث عف الذات 
الحنيف إلى الوطف، ووصؼ المػذابح التػي  الموضوعات 

  تعػػرض ليػػا الفمسػػطينّيوف، واألمػػؿ بػػالعودة
 والدعوة إلى بالّنضاؿ. 

الحنػػػيف إلػػػى الػػػوطف، واليقػػػيف بضػػػرورة 
تجػػاوز الوا ػػع لصػػنع المسػػتقبؿ وتحريػػر 
األرض واإلنسػػػػػػػػػػاف، تضػػػػػػػػػػافر جيػػػػػػػػػػود 
األمتػػيف العربّيػػة واإلسػػالمية فػػي الػػدفاع 

 عف فمسطيف، والحث عمى المقاومة.
ظيػػرت عاطفػػة الحػػزف كػػرّدة فعػػؿ عاطفيػػة  العاطفة 

 عمى الوا ع المّر.
ظيػػػػػػرت عاطفػػػػػػة الػػػػػػرفض لالسػػػػػػتعمار 

 ورة في وجية. والث
 

 لمشاعر محمود درويش، ومّثؿ عمى الخصائص الفنية   "" سجؿ أنا عربيٌ   ا رأ الّنص اآلتي مف  صيدة س:

 :   المتضمّنة فيو      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولى سجؿ برأس الصفحة األ

 أنا ال أكره الن اس 

 وال أسطو عمى أحد 

 ولكّني إذا ما جعت 

 آكؿ لحـ مغتصبي 

 حذار... حذار... مف جوعي 

 ومف غضبي 

 

 ّجؿس

 أنا عربي

 سمبَت كروـَ أجدادي

 وأرًضا كنُت أفمُحيا

 أنا وجميُع أوالدي.

 ولـ تترْؾ لنا... ولكؿ  أحفادي

 سوى ىذي الصخور

 فيؿ ستأخذىاه

   كما  يؿ؟حكومتكـ 

 إذف
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 28 عربي تخصص /  القضايا األدبيّة  / الفرع األدبي                          7088488870االستار : هحوذ أبو الهيجاء  / هاتف : 

 : و د ظيرت في القصيدة كاممة ومثالو: سّجؿ، لـ تترؾ لنا حكومتكـ، حذار حذار.  النبرة الخطابية# 

 فالشاعر يخاطب المحتؿ الذي سمب حقو و جميعيا ولـ ُيبؽ لو وألوالده شيًئا، يخاطبو  : انيكضكح األفكار كالمع# 

 بميجة شديدة بأنو لف يسكت عمى الضيـ والقير وسمب الحقوؽ.                           

 : حرارة العاطفة# 

 االستياء والرفض حيث تحّدث عف سمب المستعمر ألرضو. أ. عاطفة 

 غضب والثورة حيف حذر المستعمر مف غضبو إذا غضب أو جاع. وفي ذلؾ تظير العاطفية الوطنية. ب. وعاطفة ال

 . "  الٌشعر مرآة الكابع"، مطبِّقنا إياىا عمى شعر المقاكمة " : نابش العبارة اآلتية س:

أشػعار المقاومػة تناولػت األحػداث السياسػّية، كمػا تناولػت األوضػاع االجتماعّيػة واالنفعاليػة لمعػرب، كمػا تحػدثت عػف موا ػؼ الػػدوؿ  

وأشػػعار   العظمػػى، وبػػذلؾ فشػػعر المقاومػػة مػػرآة لموا ػػع. ويمكػػف االسترشػػاد بشػػعر محمػػد ميػػدي الجػػواىري فػػي وصػػؼ ثػػورة العػػراؽ

 سطينية، وشعر شو ي في وصؼ ذكية دمشؽ. محمود درويش في وصؼ المقاومة الفم

  . لـ يكف شعر المقاكمة الفمسطينية حكرنا عمى شعراء فمسطيف س: عمؿ: 

 إّف مكانة فمسطيف الدينية ومعاناتيا مف االحتالؿ الصييوني والذي ما زاؿ مستمًرا حتى يومنا ىذا أوجد تعاطًفا كبيًرا   

لى نصرتو. مف مختمؼ األ طار العربّية واإلسالمية     وغيرىا مف الدوؿ، وىّب شعراء العرب يحّيوف صمود شعبيا وا 

ـٌ أجب عٌما يمييما:  س:   ابرأ النٌصيف اآلتييف، ث

 يقكؿ أبك القاسـ الشابٌي: 

 إذا نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض المستضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعفوف، وصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّمموا    لػػػػػػؾ الويػػػػػػؿ يػػػػػػػا َصػػػػػػرَح المظػػػػػػػالـِ مػػػػػػف غػػػػػػػٍد      
 

 إذا حط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعبدوف  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىـ
 

 لّسػػػػػػػػػػػػػػػخط أي ػػػػػػػػػػػػػػػاف تعمػػػػػػػػػػػػػػػػـُ وصػػػػػػػػػػػػػػػب وا حمػػػػػػػػػػػػػػػيـ ا 
 

ـّ يػػػػػػػػنيض سػػػػػػػػاخًطا  ىػػػػػػػػو الحػػػػػػػػُؽ ُيغفػػػػػػػػي ثػػػػػػػػ
 

 فييػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػاد الظّػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ ويحِطػػػػػػػػػػػػػػػػػـُ  
 

 كيقكؿ البٌياتي: 

 وىـ الّساحؿ والبحر وشعر الّشعراء....  فيـ البذرة والزىرة في أرض الفداء .....    لف يموت الُشيداء

 ما المضمكف الذم يمٌثمو كؿ نٌص مف النٌصيف الٌسابقيف؟ أ. 

ثارتيا لمقاومة المستعمر.  النص األكؿ  : إبراز أىمية التضحيات التي  ّدميا شيداء المقاومة.  النص الثاني  : استنياض اليمـ وا 
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 29 عربي تخصص /  القضايا األدبيّة  / الفرع األدبي                          7088488870االستار : هحوذ أبو الهيجاء  / هاتف : 

 استخمص خصيصتيف مف خصائص شعر المقاكمة في كال النصيف. ب. 

 حرارة العاطفة في كال النصيف.   -ُ     

 النص األوؿ يتناوؿ الشاعر فكرة أّف الحؽ سينتصر ال محالة، وأّنو ، ففي الكضكح في األفكار كالمعاني - ٕ     

 سييدـ ما بناه الباطؿ. والنص الثاني يتناوؿ فكرة أثر الشيداء وتضحياتيـ.            

 دٌلؿ مف الشكاىد الٌشعرية التي درستيا في ما سبؽ عمى حرارة العاطفة الكطنية كبكتيا في شعر المقاكمة.  س: 

 :  يقكؿ محمكد دركيش  بة : االجا    

ـْ ..  بال وطْف ....   ما  يمة اإلنسافْ   ودونما عنواْف؟... بال َعَم

 . كازف بيف شعر الثكرة العربٌية الكبرل كشعر المقاكمة ذاكرنا أكجو الشبو كاالختالؼ. ٕ

 الخصائص الفنية  المكضكعات  
  تأكيد القكمية العربٌية. - شعر الثكرة العربٌية الكبرل 

 استنياض اليمـ لمقاكمة ظمـ المستعمريف. -

االسػػػػتياء مػػػػف سياسػػػػة العثمػػػػانييف ككصػػػػؼ  -
 ظمميـ. 

كصػػػػؼ تجػػػػاكب األمػػػػة العربٌيػػػػة مػػػػع الثػػػػكرة  -
 ككصؼ مشاىد المقاكمة. 

 

 بركز النبرة الخطابية.  -
 حرارة العاطفة الكطنية كالقكمية.  -

 التزاـ عمكد الشعر.  -

التبػػايف فػػي سػػيكلة المعػػاني كغرابػػة  -
 أك سيكلتيا مف شاعر آلخر األلفاظ 

 استنياض اليمـ لمقاكمة المستعمر كظممو.  - بسـ المقاكمة 

 إبراز أىمية التضحيات التي يقدميا الشيداء. -

 تأكيد القكمية العربٌية.  -

كصػػػؼ تجػػػاكب األمػػػة العربٌيػػػة مػػػع القضػػػية  -
 ككصؼ مشاىد المقاكمة 

 بركز النبرة الخطابية.  -

 حرارة العاطفة الكطنية كالقكمية. -

 األفكار كالمعاني في الغالب كاضحة.  -

التنكيػػػػع بػػػػيف التػػػػزاـ عمػػػػكد الٌشػػػػعر  -
 كشعر التفعيمة. 
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 31 عربي تخصص /  القضايا األدبيّة  / الفرع األدبي                          7088488870االستار : هحوذ أبو الهيجاء  / هاتف : 

 بضايا مف النثر في العصر الحديث : الثانيةالكحدة 

 س: ما أبرز بضايا النثر في العصر الحديث؟

  . ، والمسرحية ، والرواية ، والسيرة ، والقصة القصيرة ، والخاطرة المقالة  االجابة :

 ؟  س: ما الذم أسيـ في نشأة كتطكر ىذه القضايا شكالن كمضمكننا

 كاف ل حداث السياسية واالجتماعية والثقافية أبرز األثر في نشأتيا وتطورىا شكاًل ومضمونًا.   االجابة :

 :  أكالن: المقالة

 قبؿ فكرة ما أو إثارة عاطفتو تجاىياىي فف أدبي نثري، يتناوؿ موضوًعا معيًنا بيدؼ إ ناع  ارئو بت س: عٌرؼ المقالة؟ 

 فيو شخصية الكاتب.  و د تظير                    

 س: متى ظيرت مالمح المقالة في أدبنا العربي، كابف تمٌثمت؟ 

التػي   ظيػرت مالمػح المقالػة فػي أدبنػا العربػي منػذ القػرف الثػاني لميجػرة، وتمثمػت فػي أحسػف صػورىا فػي رسػائؿ الجػاحظ  االجابػة :

ػػى آخػػر مػػف حيػػث موضػػوعيا وأسػػػموبيابيت أشػػ   مػػف بعػػض الوجػػوه المقالػػة العربيػػة الحديثػػة. ثػػـ اتخػػػذ شػػكؿ المقالػػة حػػديثًا منح 

 فأصبحت ُتعنى بتحميؿ مظاىر الحياة المعاصرة وتتناوليا بالنقد والتحميؿ. 

 س: عمؿ ٌعدَّ المقالة فننا أدبينا جديدنا. 

 أثر كبير في  " المشرؽ"حيفة " الو ائع المصرية"، والمجالت كمجمة ألنو كاف لظيور بعض الصحؼ كص  االجابة :

 انتشار المقالة في األدب العربي الحديث وظيورىا بقالبيا الجديد.             

 س: مىٍف أشير كتٌاب المقالة في الصحافة العربية المبكرة؟

 اس محمود العقاد. وعب . ٖ.    وأحمد حسف الزيات . ٕ.     إبراىيـ المازني . ُ      
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 31 عربي تخصص /  القضايا األدبيّة  / الفرع األدبي                          7088488870االستار : هحوذ أبو الهيجاء  / هاتف : 

 س: ما الخصائص الفنية العامة لممقالة الحديثة؟ 

لتربيػة أذواؽ النػاس  اتسمت المقالػة الحديثػة بقربيػا مػف النػاس ومعالجػة مشػكالتيـ العامػة والخاصػة، والميػؿ إلػى بػث الثقافػة العامػة 

 . وعقوليـ، واتصفت بالوضوح في التعبير، والد ة في الوصؼ، واإليجاز في العرض

 تعتمد المقالة عمى عناصر ثالثة:  س: ما ىي عناصر المقالة؟ 

 اضحة بعيدنا عف التكرار كالزيادة. . لغة مكجزة يراعي فييا اختيار المناسبة ذات الدالالت الك ٔ

 . كفكرة المكضكع التي تعبر عف كجية نظر كاتب المقالة في مكضكع ما. ِ

  وغالًبا ما تظير العاطفة في الموضوعات اإلنسانية.. عمية كتأثير كبيريف. كعاطفة تسيـ في تقديـ فكرة المقالة بفاّ

 ، والمقالة الموضوعية.  المقالة الحديثة نوعاف: المقالة الذاتيةما نكعا المقالة الحديثة؟ س: 

 س: ما الفرؽ بيف المقالة الذاتية كالمقالة المكضكعية؟ 

 بطيا ضابط، ويندر فييا الجدؿ والنقاش وىي تعنى بإبراز حرة في طريقة عرضيا، ال يض:   المقالة الذاتية

 شخصية الكاتب، وتعبر عف تجربة حيوية تمّرس بيا.                            

   تحرص عمى التقيد بما يتطمبو الموضوع مف منطؽ في العػرض والجػدؿ وتقػديـ المعمومػات واسػتخراج النتػائج : المقالة المكضكعية

  مبسط وواضح خاٍؿ مف الشوائب التي  د تؤدي إلى الغموض والمبس، وال تكوف شخصية الكاتب جمية فييا فيي تعرضو بشكؿ

كيتحػدد حجػـ المقالػة بتعػدد فكػرة مكضػكعاتيا فقػد تأخػذ إنما نراىػا بػيف السػطور. وىػي  ػد تكػوف عمميػة، أو سياسػية أو اجتماعيػة 

  صفحة أك أكثر عمى أال تككف صفحاتيا كثيرة.

 يرت المقالة في األردف؟ س: متى ظ

 لـ يعرؼ األردف المقالة إال في القرف العشريف إثر انتشار التعميـ وظيور الصحافة. إذ كاف إلصدار المجالت 

 تمتيا  " األفؽ الجديد" ومجمة " المنار" في القدس، ومجمة التي أصدرىا عيسى الناعوري في عماف، " القمـ الجديد"مثؿ مجمة 

 ثر بّيف في تطوير المقالة األدبية األردنية. أ " أفكار"،مجمة 
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 32 عربي تخصص /  القضايا األدبيّة  / الفرع األدبي                          7088488870االستار : هحوذ أبو الهيجاء  / هاتف : 

 س: عالـ حرص كتٌاب المقالة في األردف؟ 

 كتاب المقالة عمى عرض ما يقدموف بأسموب جذاب، مستفيديف مف أساليب الكتابة التي يستخدميا  حرص

 كتّاب عرب في مجالت أكثر عرا ة. 

  ، وخالػػد الكركػػي ، وعبػػد الحمػػيـ عبػػاس وحسػػني فريػػز ، عيسػػى النػػاعوريس: مػػف أشػػير كتٌػػاب المقالػػة األردنيػػيف؟ 

براىيـ العجموني، وطارؽ مصاروة    وحسيف جمعة.  ، وا 

 س: عمؿ  

 . (  تمتاز المقالة بقربيا مف كابع الٌناس أ.   ) 

 المقالة تعالج مشكالت الناس العامة والخاصة، وتميؿ إلى بّث الثقافة العامة لتربية أذوا يـ وعقوليـ.        

 . (  المقالة كليدة الصحافة)  ب. 

 في انتشارىا.   ألنيا أصبحت ُتعنى بتحميؿ مظاىر الحياة المعاصرة، وتتناوليا بالنقد والتحميؿ، وكاف لظيور الصحؼ أثر كبير    

 تطٌكرت المقالة األدبية األردنٌية في النصؼ الثاني مف القرف العشريف.  ج .

افة في ذلؾ الو ت. إذ كاف إلصدار المجالت، مثؿ مجمة " القمـ الجديد"، التي أصدرىا بسبب انتشار التعميـ وظيور الصح

أثػػٌر بػػّيف فػػي   " أفكػػار" تمتيػػا مجمػػة " األفػػؽ الجديػػد" فػػي القػػدس ومجمػػة " المنػػار"ـ، ومجمػػة ٕٜ٘ٔعيسػػى النػػاعوري فػػي عمػػاف سػػنة 

 تطوير المقالة األدبّية األردنّية. 
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 33 عربي تخصص /  القضايا األدبيّة  / الفرع األدبي                          7088488870االستار : هحوذ أبو الهيجاء  / هاتف : 

 ذاتٌية كالمقالة المكضكعية مف حيث: كازف بيف المقالة الس: 

 شخصيات الكاتب.  .  ج  ب. الحجـ.  أ. طريقة العرض 

 شخصية الكاتب الحجـ طريقة العرض 
حّرة في طريقة عرضيا، ال  المقالة الذاتية 

 يضبطيا ضابط 
تعنى بإبراز شخصية   صيرة إلى حٌد ما 

 الكاتب. 
المقالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 الموضوعية 
 تحرص عمى التقّيد بما

يتطمبو الموضوع مف منطؽ 
في العرض والجدؿ وتقديـ 

 المقدمات واستخراج النتائج. 

يتحّد فكرة حجـ 
المقالة بتعّدد فكرة 

 موضوعيا. 

ال تكوف شخصية الكاتب 
جمّية فييا، إّنما نراىا ما 

 بيف السطور.

 

 ثانيان: الخاطرة 

ا. س:   عٌرؼ الخاطرة لغة كاصطالحن

 األمور واآلراء.  ما يمّر بالذىف مف لغة :# 

ا: #  ىػػي فػػف نثػػرّي حػػديث، ارتػػبط فػػي نشػػأتو بالصػػحافة فػػي مختمػػؼ مناحييػػا األدبّيػػة والثقافّيػػة واالجتماعيػػة اصػػطالحن

 والسياسّية، والخاطرة  صيرة نسبيًّاف وتعّبر عف فكرة عارضة طارئة كأنيا ومضة ذىنية أو شعورية. 

 س: مف أيف أخذت كممة )خاطرة(؟ 

أي جػػاؿ بػالنفس أو القمػب، وىػو مػا يمػّر بالػذىف مػف األمػور واآلراء. و ػػد وردت  )مػٌر بالخػاطر( مػأخوذة مػف عبػارة  كممػة " خػاطرة"

البػػف الجػػوزي، الػػذي أورد فيػػو مجموعػػة مػػف الخػػواطر التػػي ُتعنػػى بػػالقيـ اإلنسػػانية فقّيػػدىا  " صػػيد الخػػاطر"كممػػة خػػاطر فػػي كتػػاب

 ، لكي ال تنسى.  بالكتابة
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 34 عربي تخصص /  القضايا األدبيّة  / الفرع األدبي                          7088488870االستار : هحوذ أبو الهيجاء  / هاتف : 

 تاب العرب الذيف اشتيركا بكتابة الخاطرة؟ كمف أشير الكتٌاب األردنييف؟ س: مف أشير الك

 مف الكتاب العرب: أحمد أميف، وخميؿ السكاكيني، وجبراف خميؿ جبراف. ومف الكتّاب األردنييف: صالح جرار  االجابة :

براىيـ العجموني.              والنا مامكغ، وأحمد حسف الزعبي، وا 

 ٌرؽ كاتب الخاطرة إلى جكانب ليس ليا حدكد في ما يخطر في بالو، كتتالءـ مع متطمباتس: عمؿ إمكانية تط

 القراءة السريعة.       

 ألنو يغمب عمى الخاطرة الجانب الوجداني المميء باإلحساس الصادؽ والعواطؼ الجياشة.          

ـى تختمؼ الخاطرة عف المقالة بشكؿ عاـ؟   قالة بشكؿ عاـ مف حيث: الخاطرة عف الم تختمؼ  س: ب

 . الحجـ، فالخاطرة عادة تككف بصيرة ال تتجاكز الصفحة، أٌما المقالة فقد تبمغ عدد صفحات. ُ

ا فػي المقالػة، خاصػة المقالػة . ال تعتمد ِ الخاطرة عمػى إيػراد األدلػة كالبػراىيف إلثبػات رأم أك بناعػة مػا، بينمػا نجػد ذلػؾ كاضػحن

 المكضكعية. 

 ي الخاطرة كليدة لحظتيا كطارئة، أٌما فكرة المقالة فيي مدركسة كمنتقاة.. تعتبر الفكرة فّ

 . تكتب الخاطرة بتمقائية كفقرة كاحدة متكاصمة، بينما لممقالة شكؿ خاص كعناصر محٌددة. ْ

 س: ما الخصائص الفنية لمخاطرة"؟ 

 . . وتكوف فكرتيا واضحةٕ       .  وّية التعبير تعّبر عّما في نفس كاتبيا. ٔ

 . وجمميا متوازنة تتالءـ مع مستوى إدراؾ القارئ. ٖ

 . وتعتمد أحياًنا بحسب موضوعيا ونوعو عمى الصورة الفنية والتشبييات المجازية واالستعارات مّما يجعؿ ليا ٗ

 تأثيًرا في نفس القارئ.   
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 35 عربي تخصص /  القضايا األدبيّة  / الفرع األدبي                          7088488870االستار : هحوذ أبو الهيجاء  / هاتف : 

 ، العنكاف.  ، الفكرة : الحجـ كازف بيف الخاطرة كالمقالة مف حيث س : 

 

 

 

 

 عمؿ ما يأتي:  س:

 أ. تطٌرؽ كاتب الخاطرة إلى جكانب ليس ليا حدكد. 

 ألنو يغمب عمى الخاطرة الجانب الوجداني المميء باإلحساس الصادؽ والعواطؼ الجياشة في كؿ ما يخطر ببالو.   

 ألّف ذلؾ يجعؿ ليا تأثيًرا في نفس القارئ. ب. تكظيؼ الصكر الفنٌية الجمالٌية في كتابة الخاطرة. 

يخطر لو مف خػواطر؛ فقّيػدىا بالكتابػة كػي ال تُنسػى لمػا أورد  ألنو أراد أف يثبت ما ج. تسمية ابف الجكزم كتابو )صيد الخاطر(. 

  ُتعنى بالقيـ اإلنسانّية.    فيو مجموعة مف الخواطر التي

 كازف بيف خاطرتي: إبراىيـ العجمكني كأحمد أميف مف حيث:  س:

 ة عمى الككرس () راجع الخاطر   التشبييات كالمجازات.   الحجـ، مراعاة الجانب الكجداني، كضكح الفكرة      

 التشبييات والمجازات وضوح الفكرة مراعاة الجانب الوجداني الحجـ 
مناسػػػبة مػػػف حيػػػث  إبراىيـ العجموني 

 كونيا خاطرة 
واضػػػػػػػػػػػػح، عنػػػػػػػػػػػػد طمػػػػػػػػػػػػب 
التمػػػاس سػػػبؿ النجػػػاة مػػػف 
الحػػػػػػػػػػػاؿ التػػػػػػػػػػػي يعيشػػػػػػػػػػػيا 

 المجتمع 

اسػػػػتخدـ بعػػػػض التشػػػػبييات  فكرتيا واضحة
 لتقريب المعنى لمقارئ

واضػح جػًدا، والسػّيما عنػػد  ة إلى حّد ما   صير  أحمد أميف 
الحػػديث عػػػف أىميػػػة القػػػوة 
اآلمػػػرة الناىيػػػة )الضػػػمير( 

 في نفس اإلنساف.  

توّسػػػػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػػػػػتخداـ  فكرتيا واضحة 
التشػػػبييات لتقريػػػب المعنػػػى 

 لمقارئ.

 

 العنكاف الفكرة ـالحج 
عادة تكوف  صػيرة ال تتجػاوز  الخاطرة

 الصفحة. 
 تكوف عادة بال عنواف  وليدة لحظتيا وطارئة 

عػػػادة يكػػػوف ليػػػا عنػػػواف يعّبػػػر  مدروسة ومنتقاة   د تبمغ عّدة صفحات  المقالة
 عف مضمونيا. 
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 36 عربي تخصص /  القضايا األدبيّة  / الفرع األدبي                          7088488870االستار : هحوذ أبو الهيجاء  / هاتف : 

 ثالثنا: القصة القصيرة: 

  ضايا اإلنساف ومشكالتو وتطمعاتو وآمالو.  ىي فف أدبّي نثرّي يتناوؿ حكاية ما تعالج القصة القصيرة : عٌرؼ  س:

 س: أيف نشأت القصة عمى كجو التحديد؟    

ال يمكػػف لباحػػث أف يقػػر بػػالموطف الػػذي نشػػأت فيػػو القصػػة القصػػيرة عمػػى وجػػو التحديػػد، ويػػرى كثيػػر مػػف البػػاحثيف أف القصػػص   

كميمة ودمنة" الذي ترجمو ابف المقفع إلى العربيػة  األوروبية في عصر نيضة أوروبا تأثرت باألدب الفارسي المتمثؿ في كتابة "

 وكانت فكرتو األساسية القصص التي تقاؿ عمى ألسف الحيواف. 

 س: كضح حضكر القصة في األدب كالعربي. 

لمقصػػة حضػػور فػػي األدب العربػػي؛ فاألمثػػاؿ العربيػػة  صػػص فػػي إطػػار محكػػـ، وتػػذكر المصػػادر بعػػض القصػػص العاطفيػػة       

 ا مثااًل عمى البداية المبكرة لظيور القصة القصيرة في التراث العربي، مثؿالقديمة بوصفي

ػػٌربَّش األكبػػر مػػع أسػػماء بنػػت عػػكؼا". و صػػة " زنػػكبي صػػة "       ، كمػػا كػػاف العػػرب  صػػص تاريخيػػة اسػػتقيْت مػػف أيػػاميـ المي

 وبطوالتيـ وأعمؿ فيو مخيالت كاتبييا.

 ينا في العصر الحديث؟ س: متى ظيرت القصة القصيرة فنًّا أدبينا عرب

 عميو كانت  صة  صيرة عربية بالشكؿ المتعارؼ في بدايات القرف العشريف، وتذىب بعض اآلراء إلى أف أوؿ    

 لمحمد تيمور.  " في القطار"  صة    

 زكريا تأمر، كيكسؼ إدريس، كمحمكد سيؼ الديف اإليراني .  س: مف أشير كتٌاب القصة القصيرة؟ 

 دايات القصة القصيرة األردنية؟س: متى كانت ب

" أكؿ تتحدد بدايات القصة القصيرة األردنية بظيور المجموعة القصصة" أغاني الميؿ" لمحمد صبحي أبو غنيمة. أما مجموعة     

لمحمود سيؼ الػديف اإليػراف فتعػّد بدايػة شػوط  صصػي طويػؿ لكاتػب تمكػف مػف متابعػة تجربتػو وتطويرىػا طػواؿ العقػود  الشكط"

نتاجو المتصؿ في تأكيد مكانة القصة القصيرة بيف الفنوف األدبية. المت  تالية، وأسيـ عف طريؽ شخصيتو وثقافتو وا 
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 س: ما العكامؿ التي ساعدت عمى تطكر فف القصة القصيرة في األردف؟ 

طػور القصػة القصػيرة وبػا ي البنيػة السياسػية لػ ردف مػف إمػارة إلػى مممكػة إسػياـ كبيػر سػاعد فػي ت كاف لتغيػر العامؿ السياسي:. ٔ

كػاف ممػف شػاركوا فػي إرسػاء  واعػد ىػذه النيضػة وذلػؾ  –رحمػو اهلل  –مناحي الحياة األدبيػة، والسػيما أف الممػؾ عبػد اهلل األوؿ 

 التطور. 

ػػا بمراحمػػو المختمفػػة، وانتشػػار وسػػائؿ الثقافػػة وتعػػدد المؤسسػػ العامػػؿ الثقػػافي:. ٕ ات المعنيػػة بيػػا تمْثػػؿ بالتوسػػع فػػي التعمػػيـ نوًعػػا وكمًّ

كمػا   والداعمة لحركة النشر، عالوة عمى أف معظـ الصحؼ األردنية خصصت مالحؽ ثقافية احتفت بنشػر اإلنتػاج القصصػي

تحػػاد الكتٌػػاب كاألدبػػاء ظيػػرت االتحػػادات والػػروابط األدبيػػة والثقافيػػة،  مثػػؿ: نػػادم أسػػرة القمػػـ، كرابطػػة الكتػػاب األردنيػػيف، كا 

  األردنييف.

ـى اىت  مت القصة القصيرة في ىذه الحقبة؟س: ًب

اىتمت بالرؤية الداخمية، بحيث أصػبحت تكشػؼ عػف أعمػاؽ الشخصػية ونبضػيا وحركتيػا االنفعاليػة، دوف أف يكػوف ىنػاؾ كبيػُر    

وي عناية بالعالـ الخارجي، إال مف حيث كونو مثيًرا النفعاالت الشخصية وحركتيا الداخميػة، ويتبػع ذلػؾ كثػرة االعتمػاد عمػى الػرا

 المتكمـ الذي يروي  صتو بنفسو. 

 مف أشير كتٌاب القصة القصيرة كالمجمكعات القصصية الذيف شيدتيـ األلفية الجديدة؟س: 

   ، كنايؼ النكايسة ، كسعكد ببيالت ، كسناء الشعالف ، كعقمو حداد كجماؿ أبك حمداف  ، جماؿ ناجي    

 كمفمح العدكاف.     

 ة؟ س: ما ىي عناصر القصة القصير 

 ىو أوضح العناصر في القصة وأكثرىا شيوًعا، وىو  :الحدث. ٔ

 مجموعة مف الو ائع واألفعاؿ التي يرتبط بعضيا ببعض ويتبع بعضيا بعًضا، وعميو تقوـ القصة القصيرة : )تعريفو( 

 : يعد اليدؼ أكضح العناصر في القصة كأكثرىا شيكعنا  ؟ )عمؿ(        

 و يتصؼ بالوحدة ال التعدد، ويستقطب انتباه القارئ. نأل  االجابة :           
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   س: كيؼ يستطيع الكاتب بالحدث تحقيؽ ىدفو باستقطاب انتباه القارئ؟ 

 لكي يحقؽ ىذا اليدؼ يعمد إلى طريقة سيمة مبسطة، فيو يرسـ المشاىد ويصؼ الموا ع التي تدور فييا       

 .  تارة مف ستائر المسرح الخفيةاألحداث بحيث تصبح كأنيا س                  

 ىي التي يقع ليا الحدث أو يحدث معيا الفعؿ المرتبط بو وتتفاعؿ معو.:  )تعريفيا(: الشخكص. ٕ

بيعًيا عند كؿ إنساف إلى التحميؿ ؛ منيا أف ىناؾ مياًل ط وتعد الشخصية اإلنسانية مصدر إمتاع وتشويؽ في القصة، لعوامؿ كثيرة 

 . صيةالنفسي ودراسة الشخ

 الزمانية والمكانية، أي كؿ ما يتصؿ بوسطيا الطبيعي.  بيئة القصة ىي حقيقتيا البيئة )الزماف كالمكاف(:. ٖ

ىو كؿ ما يجري بيف شخصػيف أو أكثػر مػف شػخوص القصػة. وىػو مػف أىػـ الوسػائؿ التػي يعتمػدىا الكاتػب  تعريفو( ) : لحكارا. ٗ

 طتو تتصؿ شخوص القصة في ما بينيا اتصااًل  صريًحا مباشًرا. ، وبواس في رسـ الشخوص وبناء حبكتو القصصية

 وىو حديث الشخصية مع ذاتيا في القصة.   : ( المكنكلكج الحكار الداخمي )أ.   كالحكار في القصة نكعاف: 

 : وىو ما يدور بيف شخوص القصة مف حديث.  ( الديالكج الحكار الخارجي )ب.                             

ىػي سمسػمة األحػداث التػي تجػري فػي القصػة، حيػث تتػأـز وصػواًل إلػى الػذروة، مرتبطػة عػادة بػرابط  )تعريفيػا( الحبكة )العقػدة(: .٘

السببية. وىي ال تنفصؿ عف الشخوص، وبداية الصراع في القصة ىو بداية الحبكة، والحادث المبدئي ىو المرحمػة األولػى فػي 

 بكة. الصراع، ونياية الصراع ىي نياية الح

 تنتيي القصة القصيرة بإحدى النيايتيف اآلتيتيف.  الحؿ )النياية(:. ٙ

فتكػػوف   يتػرؾ الكاتػب فػي نيايػة  صػتو مجػااًل لمتفكيػر كػأف يخػتـ  صػتو  باسػتفياـ فػي ختػاـ الصػفحة األخيػرة النيايػات المفتوحػة:أ. 

 الحتماالت متعددة.  النياية أكثر إثارة لمقارئ ودفًعا لفضولو، فيبقى النص معمًقا متأرجًحا

يكػػوف الكاتػػب  ػػد أوجػػد الحػػؿ فػػي نيايػػة  صػػتو. فيػػي ال تتػػرؾ وراءىػػا سػػؤاال أو اسػػتفياًما، بػػؿ تػػرد فػػي صػػيغة  ة:النيايػػات المغمقػػب. 

 إخبارية تقريرية. 
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 س: عمؿ: 

 لمقصة القصيرة حضكر في األدب العربٌي القديـ، كٌضح ذلؾ.  أ. 

" في إطار محكـ، وتذكر المصادر بعض القصص العاطفية القديمػة بوصػفيا مثػااًل ذلؾ في األمثاؿ العربية"  صص يتمثؿ

  مػع أسػماء بنػت عػوؼ " الميػربَّش األكبػر"و صػة " رنكبينػا"عمى البداية المبكرة لظيور القصة القصيرة في التراث العربّي، مثؿ  صػة 

 خيالت كاتبييا. اْستقيت مف أياميـ وبطوالتيـ وأعمؿ فيو م كما كاف لمعرب  صص تاريخية

 ألنو يت صؼ بالوحدة ال التعدد، ويستقطب انتباه القارئ.   االجابة :. يعٌد عنصر الحدث مف أبرز عناصر القصة. ب

 . الشخكص في القصة مف مصادر التشكيؽ كاإلمتاع.ج

 . لف ىناؾ مياًل طبيعًيا عند كّؿ إنساف إلى التحميؿ النفسي، ودراسة الشخصية  االجابة :       

 . تعٌد المجمكعة القصصية )أٌكؿ الشكط( لمحمكد سيؼ الديف اإليراني البداية الحقيقية لمقصة في األردف. د

نتاجو المّتصؿ      ألّنو تّمف مف متابعة تجربتو وتطويرىا طواؿ العقود المتتالية، وأسيـ عف طريؽ شخصيتو وثقافتو وا 

 األدبّية. في تأكيد مكانة القصة القصيرة بيف الفنوف      

 . بيف أىـٌ عكامؿ ازدىار القصة القصيرة في األردف. ْ

 ـ إسياـ كبير ساعد عمى تطور ٜٙٗٔكاف لتغير البنية السياسّية ل ردف مف إمارة إلى مممكة عاـ  : العامؿ السياسي *

 كاف مّمف شاركوا  –رحمو اهلل  –ؿ القصة القصيرة وبا ي مناحي الحياة األدبّية والسّيما أّف الممؾ عبد اهلل األو             

 في إرساء  واعد ىذه النيضة وذاؾ التطّور.             

 تمثؿ بالتوّسع في التعميـ نوًعا وكمًّا بمراحمو المختمفة، وانتشار وسائؿ الثقافة وتعدد المؤسسات  : العامؿ الثقافي *  

 المعنية بيا والداعمة لحركة النشر.                     
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 رابعنا: السيرة: 

ىػػي فػػف نثػػري أدبػػي يتنػػاوؿ حيػػاة شخصػػية إنسػػانية ذات تمّيػػز وافتػػراؽ، ُتعتمػػد فييػػا الػػروح  س: عػػٌرؼ )مػػا مفيػػكـ( السػػيرة؟ 

 ولكنيا  صصية غير حرة؟   القصصية

  ) كزارم (      فف بصصي غير حر ؟  تعد السيرة )عمؿ(س :  

 الشخصية، ويمكف أف يكوف فييا  در مف الخياؿ الذي مرتبطة بالتاريخ الحقيقي لصاحب  ألنيا  االجابة :

 ال يخؿ بالتاريخ.          

  س: ىؿ تعني كتابة السيرة أف يقصر الكاتب حديثو عمى حياة صاحب السيرة الخاصة؟ 

  ف يقصر الكاتب حديثو عمى حياة صاحب السيرة الخاصة، فقد يتحدث عف  ضايا ال تعني كتابة السيرة أ 

 المجتمع وعال ة صاحب السيرة بيا، )عاؿ( لكوف صاحب السيرة فرًدا مف المجتمع يؤثر فيو ويتأثر بو.         

 ما نكعا السيرة؟ س: 

لًبػا مػا يقػّدـ الكاتػب ميثا ًػا لسػيرتو الذاتيػة يعػد فيػو القػارئ أْف وغا –أو جػزء منيػا  –: يحكى فييا الكاتب عف حياتو الٌسيرة الذاتيةأ. 

و ػػػد يعتػػػرؼ   يقػػػوؿ الحقيقػػػة عّمػػػا عاشػػػو فعػػػاًل. فالسػػػّيرة توضػػػح موا فػػػو مػػػف المجتمػػػع وتكشػػػؼ فمسػػػفتو وآراءه وتفّسػػػر اتجاىاتػػػو

مـ، إال أّف بعػض الُكتّػاب اسػػتخدموا باألخطػاء التػي ارتكبيػا فػػي مرحمػة مػا مػػف حياتػو. وتكتػب الّسػيرة الذاتيػػة غالًبػا بضػمير المػػتك

  " األياـ".في كتابو   ضمير الغائب مثؿ طو حسيف

معتمػًدا   يكتػب فييػا المؤلػؼ عػف شخصػية مػا، وىػو فػي ىػذه الحالػة يتحػدث عػف الشخصػية فػي بيئتيػا وزمانيػا السيرة الغيرية:ب. 

د فػػي نقػػؿ األحػػداث والو ػػائع، وتحميػػؿ الظػػروؼ التػػي ، مػػع تػػوخي الد ّػػة والموضػػوعية والحيػػا عمػػى النقػػؿ والػػذاكرة أو المشػػاىدة

، وكشؼ أثرىا في شخصية صاحبيا وخبراتػو وآرائػو. كمػا أّنػو ممػـز بتنػّوع مصػادره التػي يعتمػد مولًدا ونشأًة وتعميًماأحاطت بيا: 

 عمييا في ما يكتبو عف الشخصية التي يسرد سيرتيا. 

 و مكانة في المجتمع، أو حقؽ إنجازات سياسّية أو ثقافية أو فكرية واألصؿ أف يتناوؿ حياة شخصية جدير باالىتماـ ل 

 أو اجتماعية أو ا تصادية؛ مثؿ عبقريات العق اد.   
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 س: ما المنيش الشائع في كتابة السيرة؟ 

حػؿ حياتػو بػالتوالي، والمنيج الشائع في كتابة السّيرة أْف يتتّبع الكاتب حياة صاحب الّسيرة بالتسمسؿ الزمنّي، أّي أف يتحػدث عػف مرا

ويعرضػػيا لمقُػػّراء   اتػػب إذ يحػػافظ عمػػى التسمسػػؿ الزمنػػي ينتقػػي مػػف حيػػاة صػػاحب الّسػػيرة موا ػػؼ دالػػةحتػػى يختميػػا بػػالموت، والك

 بأسموب منيجّي عممّي، وبصورة مؤثرة. و د يترجـ لو مف غير التسمسؿ الزمني. 

 لمعرياف." حياة الرافعي"  مثؿ كتاب    

 ظيكر السيرة في األدب العربي.  س: تحدث عف مراحؿ

 مّرت كتابة الّسيرة بمرحمتيف: 

: و ػػد رّكػػزت عمػػى الجانػػب التػػاريخي ومنيػػا: " سػػيرة ابػػف إسػػحاؽ" التػػي شػػّذبيا ابػػف ىشػػاـ األنصػػارّي وصػػارت المرحمػػة التاريخيػػةأ. 

 زي" لموافدي. تعرؼ بسيرة ابف ىشاـ، وتحّدث فييا عف سيرة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ، وكتاب " المغا

: وىي ذات طابع أدبّي، ظيرت في القرف الخػامس اليجػري وأشػيرىا: كتػاب" االعتبػار" ألسػامة بػف منقػذ، الػذي . المرحمة األدبٌيةب

 تحّدث فيو عف حياتو وفروسيتو ومجتمعو زمف الحروب الصميبية. 

لتي دوّنيا في كتابو " السػاؽ عمػى السػاؽ فػي مػا أّما في األدب الحديث فأّوؿ سيرة ذاتية ظيرت سيرة أحمد فارس الش دياؽ ا

ىػو الفاريػاؽ" المطبػوع فػػي منتصػؼ القػرف التاسػػع عشػر. و ػد حػػاز الكتػاب شػيرة واسػعة فػػي األدب العربػّي لمػا اّتسػػـ بػو مػف سػػالمة 

 لحوار المصنوع. المغة، و وة العبارة، وروح السخرية، واالستطرادات واالنسياؽ وراء الترادؼ المغوي، والتالعب باأللفاظ وا

 لطو حسيف الذي توافرت فيو مجموعة مػف العوامػؿ جعمػت منػو سػيرة ذاتيػة رفيعػة، " األياـ"وفي مطمع القرف الماضي ظير كتاب   

، والقػدرة عمػى التصػوير والتمػويف، والسػالمة والعذوبػة فػي طػرح األفكػار واآلراء، المغة الّشاعرية الجميمة األسموب القصصي،: أىميا

 ، وال تزاؿ لو شيرة واسعة في العالـ العربّي. النقد والسخرية الالذعة حورو ، والجرأة في كشؼ الوا ع، ةوالصراح

لمخائيػؿ  "جبػراف"العقػاد، و كعبقرياتلمعرياف،  " حياة الرافعي"ومف أبيف المحاوالت ذات الطابع األدبّي في الّسيرة الحديثة، 

يقاع لعيسى الناعوري، "  " الشريط األسكد"إلحساف عباس، و " غربة الراعي"ف، و" لفدوى طو اكرحمة جبمٌية رحمة صعبة ،نعيمة كا 

 لمحمود الّسمرة...  الٌمدل"

 س: ما شركط كتابة السيرة )الذاتية كالغيرية(؟ 
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 أ. في الٌسيرة. 

 ص. . التركيز عمى حياة الشخص صاحب الّسيرة، دوف التوّسع في الحديث عف حياة مف ليـ صمة بو مف األشخأ

 الموضوعية في تناوؿ شخصية صاحبيا، واالبتعاد عف العاطفة الزائدة التي يمكف أف تحرؼ السّيرة عف وضعيا الطبيعي. . ٕ

 . توظيؼ الخياؿ مف غير إغراؽ فيو؛ ألّف طغياف الخياؿ يخرج الّسيرة عف نطا يا. ٖ

 ة وغنى خبراتو. . مراعاة النمو والتطور في سموؾ الشخصية بما يتناسب والتقّدـ في سنّ ٗ

 . استخداـ األسموب المعّبر الشائؽ القادر عمى شّد انتباه القارئ.٘

 . يمكف أف يستطرد الكاتب ويسيب ويطّوؿ في وصؼ شخصية صاحب الّسيرة. ٙ

 ب. في كاتبيا: 

 تطمب ذوً ا أدبًيا. أف يكوف لدى الكاتب القدرة عمى اختيار المعمومات التي تستحؽ التسجيؿ في الّسيرة، وىذه القدرة تٔ

 رفيًعا ود ة مالحظة، و درة عمى المقارنة والموازنة.     

. أف يتوّخى الكاتب الحقيؽ والصدؽ والد ة والموضوعية. فيػو أديػب فّنػاف كالّشػاعر والقػاّص فػي طريقػة العػرض، ولكّنػو ال يخمػؽ ٕ

 فر لديو مف معمومات. الشخصيات مف خيالو، بؿ يرسميا بصورة بارعة معتمًدا عمى الوا ع وما توا

 . أف يتمتع بسعة الثقافة وكثرة اإلّطالع عمى ما يحيط بعصر صاحب الّسيرة. ٖ

 ميز الٌسيرة الذاتية مف الغيرية مٌما يأتي:  س: 

 سيرة غيرية سيرة ذاتية

 جبراف غربة الراعي

 حياة الرافعي رحمة جبمّية رحمة صعبة

  إيقاع الّمدى
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ـى نالت سيرة  س:  أحمد فارس الٌشدياؽ التي دكٌنيا في كتابو " الساؽ عمى الساؽ في ما ىك الفارياؽ  ًل

 " شيرة كاسعة في األدب العربٌي؟     

  لما اّتسـ بو مف سالمة المغة، و وة العبارة، وروح السخرية، واالستطرادات واالنسياؽ وراء الترادؼ المغوي    

 ع. والتالعب باأللفاظ والحوار المصنو      

 ) كزارم ( بٌيف العكامؿ التي جعمت كتاب" األياـ" لطو حسيف سيرة ذاتية رفيعة.  س: 

 األسموب القصصّي، والمغة الّشاعرية الجميمة، والسالمة والعذوبة في طرح األفكار واآلراء، والقدرة عمى التصوير      

 السخرية الالذعة. والتمويف، والصراحة، والجرأة في كشؼ الوا ع، وروح النقد و        

 أّف السيرة تتناوؿ حياة شخص جدير باالىتماـ، لو مكانة في المجتمع  ما الذم يغرم األدباء بكتابة الٌسيرة؟  س:

 أو اجتماعية أو ا تصادية.  أو حّقؽ إنجازات سياسّية أو ثقافية أو فكرية     

 عمؿ ما يأتي:  س:

 رد الخاصة. ال تقتصر كتابة السيرة الذاتية عمى حياة الفأ. 

 ألّف السيرة تتناوؿ شخصية ليا مكانة مرمو ة في المجتمع، فال بّد مف ذكر أفراد المجتمع المحيطيف بو، والنواحي     

 .  االجتماعّية والفكرية والسياسّية واال تصادية في عصره ليظير تمّيزه     

 مف شركط كاتب السيرة الدبة كالمكضكعٌية.  ب

 كتابة السيرة يخرجيا عف منطقيا وموضوعيتيا فالكاتب يتوّخى الحقيقة والصدؽ والد ة والموضوعيةألّف عدـ الد ة في 

فيو أديب فناف كالّشاعر والقاّص في طريقة العرض، ولكّنو ال يخمؽ الشخصيات مف خيالو، بؿ يرسميا بصورة بارعػة معتمػًدا      

 عمى الوا ع وما توافر لديو مف معمومات. 

 ) كزارم (  عمى الخياؿ كحده في كتابة السيرة، مع أٌنيا عمؿ أدبٌي: ج. عدـ االعتماد 

 ألّف الكاتب يتناوؿ شخصية حقيقية معروفة في تاريخيا ووا عيا السياسّي واالجتماعّي واال تصادي، و د يؤدي اإلغراؽ    

 في الخياؿ إلى خروج السيرة عف نطا يا.      
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 خامسان: الركاية 

 )  الركاية؟ س: عٌرؼ )ما مفيـك

ىي فف أدبي نثري، يعتمد السرد فػي وصػؼ شخصػيات وأحػداث عمػى شػكؿ  صػة متسمسػمة طويمػة. وتجتمػع فػي الروايػة   االجابة :

وىػي اآلف مػف أكثػر الفنػوف األدبيػة مجموعة عناصر متداخمة؛ أىميػا الشخصػيات واألحػداث والزمػاف والمكػاف والحػوار والسػرد. 

 . انتشاًرا وشيرة

 الركاية بالتشكيؽ كتنكع أساليب سردىا. س: عمؿ اتصاؼ 

إذ ال  ػانوف لمكتابػات الروائيػة )وِضػػْح ذلػؾ( فيػي تمػنح الكاتػػب حريػة اإلبػداع،  يبنػي عالمػػو الروائػي مػف سػرد األحػػداث   االجابػة : 

فكػاره وخصوصػية وعرضو لمزماف والمكاف واألشخاص، وانتقائو لمغة المناسبة بطريقة خاصة تجسػد ميولػو اإلبداعيػة والثقافيػة وأ

 المجتمع الذي يمثمو. 

 س: ما عناصر الركاية؟ 

إاّل أّف ىنػػاؾ   يختمػػؼ فػػف الروايػػة عػػف غيػػره مػػف الفنػػوف السػػردية بطولػػو وتشػػابؾ أحداثػػو، وتعػػّدد الشخصػػيات واألمػػاكف واألزمنػػة فيػػو

  السرد. ىو ا الرواية عف غيرىاعناصر مشتركة بينيا وبيف القصة القصيرة التي مّرت بؾ، ومف ىذه العناصر التي تتمايز بي

وىو الوعاء المغوّي الذي يحتوي كّؿ عناصر الرواية، وينقؿ األحداث والموا ؼ مف صػورتيا  :في الركاية (  السردس: عٌرؼ )

الزمنػػي وربػػط  لغويػػة تجعػػؿ القػػارئ يتخيميػػا وكأنػػو يراىػػا بػػالعيف، فمغػػة الّسػػرد الّروائّيػػة التقميدّيػػة تقػػوـ عمػػى التتػػابعالوا عيػػة إلػػى صػػورة 

المقػػدمات بالنتػػائج، وأّمػػا أسػػموب تقطيػػع المشػػيد أو الحادثػػة عمػػى موا ػػع مختمفػػة فإّنػػو يجعػػؿ القػػارئ المتمقػػي يعػػيش حالػػة مػػف التػػوتر 

 والتشويؽ لمتابعة األحداث ومصائر الشخوص. 

 ، وىي: كىناؾ ثالث طرؽ لسرد أحداث الركاية

 ، فييا يقؼ المؤلؼ خارج األحداث، ويروي ما يحدث لشخوص روايتو. : تعّد أكثر الطرؽ شيوًعاالطريقة المباشرةأ. 

 : ُتروى األحداث عمى لساف المتكمـ، وىو غالًبا ما يكوف بطؿ الرواية، ويبدو المؤلؼ وكأنو البطؿ.طريؽ السرد الذاتيب. 
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 لبناء رواية مترابطة األجزاء. : يعتمد المؤلؼ عمى الخطابات والمذكرات واليوميات، ويتخذ منيا أدوات طريقة الكثائؽج. 

تتمثػؿ فػي تحقيػؽ  كظيفػة عامػة شػاممةو د يمجأ الكاتب الّروائّي إلػى  طريقػة مػف ىػذه الطػرؽ ويتػرؾ أخػرى، وليػذه الطػرؽ الّسػردّية 

البناء القصصّي  توازف البناء الّروائّي. وتتداخؿ األساليب التعبيرية الفنية في الرواية لتشكؿ في النياية الحبكة الفنية التي تشّكؿ

 لمرواية. 

 :  س: تحدث عف الركاية في األردف

 .نشأت الرواية في األرد في أعقاب ظيورىا في بعض األ طار العربّية والسّيما مصر والعراؽ وبالد الشاـ -

 بيرىي جزء مف مسيرة الرواية العربّية الحديثة تخضع لما تخضع لو ىذه الرواية مف مؤثرات، وتتأثر إلى حد  ك -

 والتيارات واالتجاىات السائدة، وتكتسب ىويتيا مف خاللو.   الثقافي بمحيطيا    

 وضح ذلؾ : لـ تستطع الركاية األردنٌية في بدايات القرف الماضي أف تتعامؿ مع البناء الركائي بصكرة فنية -

 دي دوف اىتماـ بالبناء الفني الروائي. الُكتّاب يظيروف  دراتيـ البالغية في اإلنشاء األدبّي في إطار تقميإذ كاف     

 لعيسى الناعوري كمارس يحرؽ معداتو" لعبد الحميـ عّباس " فتاة مف فمسطيف" مثؿ:  ظيرت محاوالت روائيةو 

" روايػة تيسػير سػبوؿ " لمػريـ مشػعؿ: ثػـ ظيػرت  " فتاة النكبة"و وىػي الروايػة الوحيػدة لػو، وتمتػاز بأّنيػا  ٜٛٙٔعػاـ أنػت منػذ اليػـك

ذج لمروايػػة األردنّيػػة المتناسػػقة فنًيػػا ومضػػموًنا؛ فقػػد تجػػاوزت الوصػػؼ المباشػػر لمشػػخوص إلػػى التحميػػؿ النفسػػي الػػداخمي، معتمػػدة أنمػػو 

فيػػي روايػػة جديػػدة فػػي   الحػػوار الػػداخمي. وعػػّد النقػػاد ىػػذه الروايػػة عالمػػة عمػػى مرحمػػة ميمػػة فػػي تأسيسػػة الروايػػة الحديثػػة فػػي األردف

أنيػا تضػيؼ جديػًدا  كالثػاني: : تصػوير أزمػة مػف أزمػات وجودنػا المعاصػراألكؿ :إذ امتػازت بػأمريفدفيا، بنائيا وأسموبيا ولغتيا وى

عمػػى صػػعيد البنيػػة السػػردية يتمثػػؿ فػػي كشػػؼ العال ػػات الخفيػػة بػػيف الظػػواىر واألشػػياء التػػي  ػػد تبػػدو فػػي الظػػاىر والوا ػػع المعػػيش 

 متباعدة أو متنافرة أو مألوفة. 

(، وجمػاؿ نػاجي ٜٓٚٔعػاـ )الضػحؾ( : غالػب ىمسػا، الػذي أصػدر روايتػو )فػي الٌركايػة األردنٌيػة كممف حققكا شيرة كاسػعة

بػراىيـ نصػر اهلل )كجو الزمػاف(، وطاىر العػدواف )أحياء في البحر الميت(، ومؤنس الّرزاز )الطريؽ إلى بمحارث(،  )مجػرد اثنػيف وا 

 )أفػاعي الميػؿ(وجػالؿ بػرجس )حمـ حقيقػي( ومحمود الريماوي ، )الشيبندر(وىاشـ غرايبة )شجرة الفيكد(، وسميحة خريس فقط(، 

 وغيرىـ.. 
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 كازف بيف القصة القصيرة كالركاية مف حيث الشخكص كالزماف كالمكاف.  س:

 الرواية  القصة القصيرة  

غالبػػػان مػػػا تقػػػـك القصػػػة القصػػػيرة عمػػػى  الشخوص 

 شخصية كاحدة )البطؿ( 

الركايػػػػػة يغمػػػػػب عمييػػػػػا تعػػػػػٌدد الشخصػػػػػيات 

رئيسػػػة أك الناميػػػة فييػػػا )األبطػػػاؿ، ككػػػذلؾ ال

 . ( تعٌدد الشخصيات الثانكية

 تعٌدد األزمنة كاألماكف فييا.  الزماف كالمكاف كاحد محٌدد  الزماف والمكاف 

 عٌمؿ ما يأتي:  س:

 أ. تتصؼ الركاية بالتشكيؽ كتنٌكع األساليب. 

بػط المقػدمات بالنتػائج، وأسػموب تقطيػع المشػيد أو الحادثػة عمػى موا ػع تنويع أساليب الّسرد الروائية مف التتابع الزمني ور ألّف 

مختمفة، يجعؿ القارئ المتمقي يعيش حالة مف التوتر والتشويؽ لمتابعة األحداث ومصائر الشخوص، وينقؿ األحػداث والموا ػؼ مػف 

 صورتيا الوا عية إلى صورة لغوية تجعؿ القارئ يتخيميا وكأنو يراىا بالعيف. 

 ؿ الركاية الحداثية إلى العمؽ كالتعقيد: ب. مي

ألف الخطػػاب الركائػػي تجػػاكز المفػػاىيـ التقميديػػة حػػكؿ الركايػػة فػػي عصػػكرىا الكالسػػيكية كالركمانسػػية كالكابعٌيػػة، كتػػداخمت أسػػاليبيا مػػع 

 أعمؽ تركيبنا. أكثر تعقيدنا ك  –سكاء في حبكتيا أك شخكصيا  –تداخالت العالـ الخيالي كالكابعي كالتاريخي  ما جعميا 

 ج. يعٌد عنصر الٌسرد مف أبرز عناصر الركاية. 

صػػورة لغويػػة تجعػػؿ ألّنػػو الوعػػاء المغػػوّي الػػذي يحتػػوي كػػّؿ عناصػػر الروايػػة، وينقػػؿ األحػػداث والموا ػػؼ مػػف صػػورتيا الوا عيػػة إلػػى   

 القارئ يتخيميا وكأنو يراىا بالعيف. 

 ـ. ٜٛٛٔفقد حصؿ عمى جائزة نوبؿ العالمية في األدب عاـ   //.د. بمغ نجيب محفكظ بفف الركاية شيرة عالمية

 ما كظائؼ الطرؽ الٌسردٌية في الركاية؟  س:

لمطػػرؽ الّسػػردّية وظيفػػة عامػػة شػػاممة تتمثػػؿ فػػي تحقيػػؽ تػػوازف البنػػاء الّروائػػّي. وتتػػداخؿ األسػػاليب التعبيريػػة الفنيػػة فػػي الروايػػة 

 ناء القصصّي لمرواية. لتشكؿ في النياية الحبكة الفنية التي تشّكؿ الب
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 ما الركاية الرائدة بالمفيكـ الفني الحديث لمركاية في األدب العربي الحديث؟ عمؿ إجابتؾ.  س:

ىي أوؿ رواية عربيػة  ٕٜٔٔىناؾ إجماع في األوساط النقدية عمى أّف رواية " زينب " التي كتبيا محمد حسيف ىيكؿ ونشرىا سنة 

 واية في األدب العربي الحديث. ناضجة بالمفيـو الفني الحديث لمر 

 تعٌد ركاية تيسير سبكؿ )أنت منذ اليكـ( بداية ميٌمة في تأسيس الركاية الحديث في األردف، لماذا؟  س:

ألنيػػا أنمػػػوذج لمروايػػػة األردنّيػػػة المتناسػػػقة فنًيػػػا ومضػػػموًنا؛ فقػػد تجػػػاوزت الوصػػػؼ المباشػػػر لمشػػػخوص إلػػػى التحميػػػؿ النفسػػػي 

 الداخمي. وعّد النقاد ىذه الرواية عالمة عمى مرحمة ميمة في تأسيس الرواية الحديثة في األردف الداخمي، معتمدة الحوار

 فيي رواية جديدة في بنائيا وأسموبيا ولغتيا وىدفيا، إذ امتازت بأمريف: األوؿ: تصوير أزمة مف أزمات وجودنا المعاصر 

 ؿ في كشؼ العال ات الخفية بيف الظواىر واألشياء التي  د تبدووالثاني: أنيا تضيؼ جديًدا عمى صعيد البنية السردية يتمث 

 . متباعدة أو متنافرة أو مألوفة يفي الظاىر والوا ع المعيش 

 ما داللة اعتبار الركاية مف أكثر الفنكف األدبٌية انتشارنا كشيرة؟  س:

 تعقيد المغوي، وسيولة الوصوؿ إلييا، وبروز راءتيا وفيميا والسّيما إذا كانت بالمغة المحكية البعيدة عف السيولة    

 عنصر التشويؽ فييا، وتصوير عناصرىا بالكممات الموحية، فيي رسـ صورة بصرية بالكممات.  

 سادسان: المسرحية: 

 س: عٌرؼ )ما مفيكـ ( المسرحية؟ 

تيا أو تعرض  ضيتيا عف طريؽ ىي فف أدبي يقوـ عمى فكرة الصراع بيف متنا ضيف، تنجزىا شخوص تحيا وتروي  ص  االجابة :

فالقصة يروي أحداثيا كاتُبيػا، والمسػرحية  )أكجو االختالؼ بيف المسرحية كالقصة(الحوار، وىي بيذا تختمؼ عف القصة، 

  صة حوارية  ابمة لمتمثيؿ المسرحي ويصاحب تمثيميا مناظر ومؤثرات مختمفة. 

 ما الجانباف المذاف يجب أف يراعا في المسرحية؟ س: 

 تأليؼ النص المسرحي، والتمثيؿ الذي يجسـ المسرحية أماـ المشاىديف تجسيًما حيًّا.   الجابة :ا

 س: عالـ تقـك المسرحية؟ 
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تقػػـو المسػػرحية عمػػى موضػػوع رئػػيس واحػػد تتمحػػور حولػػو منػػذ البدايػػة وحتػػى النيايػػة، دوف تشػػتيت االنتبػػاه بموضػػوعات   االجابػػة :

غي أال تغرؽ في الوصؼ، والتعميؽ؛ )عمؿ( ألف ذلؾ يضعؼ البناء الدرامي ويفقد القارئ ثانوية أو تفصيالت زائدة، كما ينب

 أو المشاىد صمتو بالموضوع.

 شاع نوعاف لممسرحية مف أياـ اإلغريؽ، ىما:   االجابة :س: ما نكعا المسرحية؟ 

 . المأساة: ُ

 ة، وىي عادة تؤكد  يمة إنسانية كبرى، وكانتالتي تنتيي أحداثيا بفاجع " التراجيديا"وىي ترجمة لكممة اليونانية 

 بدايات التأليؼ فييا مقصورة عمى تصوير حياة العظماء، ثـ أصبحت تتناوؿ عاّمة الناس، وتتميز بالجدية 

 وحّدة العواطؼ، وصعوبة االختيار في الموا ؼ، وسالمة المغة في الصياغة.  

 . الممياة: ِ

 ؿ المشكالت اليومية الوا عية، ويغمب عمييا الطابع المحمّي، ويعّد عنصر الفكاىةوموضوعاتيا تتناو  " الككميديا"،وىي 

 عنصًرا رئيًسا فييا. ونيايتيا غالًبا ما تكوف سعيدة. ولـ يعد ىذا التقسيـ  ائًما في المسرح المعاصر، إذ  د تختمط فيو 

 المأساة بالممياة، فالحياة مزيج منيما.  

 س: ما عناصر المسرحية؟ 

 تعتمد المسرحّية مثؿ القصة عمى الحدث الذي يتناوؿ  ضية مف  ضايا الحياة بحيث يظير ىذا الحدث  : الحدث المسرحيٌ أ. 

 مف خالؿ الحوار بيف شخوصيا.                      

 ب. الشخكص، كىي نكعاف: 

وىػػي   يطمػػؽ عمييػػا اسػػـ البطػػؿتػػدور حوليػػا معظػػـ األحػػداث، ومػػف بيػػنيـ تبػػرز شخصػػية أو أكثػػر  : . شػػخكص رئيسػػة محكريػػةُ

 ، وتعمؽ بيا األحداث منذ البداي حتى النياية، ويجب أف تكوف نامية متطورة.  الشخصية المحورية

 ليا أدكار محددة مكممة لمدكر الرئيس الذم يقـك بو األبطاؿ بحيث تدفع المسرحٌية إلى النمٌك باستمرار.  : . شخكص ثانكيةِ

 أف يرسـ لنا صورة لمشخصية مف جانبييا الظاىري والباطني حتى نتعرؼ أبعادىا، أّما في المسرحّيةوالكاتب في القصة ينبغي    

 فإّف الشخصية تظير أمامنا ونحف نتعرؼ عمييا مف خالؿ حركتيا وكالميا، وتقاس ميارة الكاتب المسرحّي بمدى نجاحو    
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نتاج مجاالت ليا يبرز فييا سموك    يا. أّما إذا  ّدـ لنا الشخوص في صورة ثابتة غير ناميةفي تحريؾ شخوصو أمامنا، وا 

 فيذا عيب يجعؿ مف الشخصية "شخصية مسّطحة " ال عمؽ فييا.   

 :ويظيػر   ىي الشخصية التػي يػتـ تكوينيػا بتمػاـ القصػة أو المسػرحية، فتتطػور مػف مو ػؼ لمو ػؼ الشخصية النامية المتطكرة

 منيا. ليا في كّؿ مو ؼ تصرؼ جديد بكشؼ عف جانب 

 :ويتػذكرىا   ىي الشخصية التي ال تتطور وال تتغير وال تتبدؿ ميما كانت المؤثرات والمتغيرات فػي القصػة الشخصية المسطحة

 القارئ بسيولة. 

وىػػي المضػػموف الػػذي تعالجػػو المسػػرحّية، ومػػا ييػػدؼ الكاتػػب إلػػى إبػػرازه مػػف خالليػػا، وذلػػؾ بعػػرض صػػور مػػف الحيػػاة  ج. الفكػػرة:

 ليد، ما يساعد عمى ترسيخ  يـ أخال ية، وُمثؿ فاضمة. والعادات التقا

ىمػا اإلطػار الػذي تجػري فيػو أحػداث المسػرحّية، وتحديػدىما يسػاعد عمػى فيػـ األحػداث، وتصػّور الجػو النفسػي  د. الزماف كالمكػاف:

 واالجتماعي المسيطر عمى سموؾ الشخوص. 

بيف أسػموب الحػوار داث لتبميغ منتياىا، وعمى الكاتب أف يالئـ ببراعة يتشكؿ منو نسيج المسرحّية وتتنامى بفضمو األح ىػ. الحكار:

 والشخوص، بحيث يجعمو حيًّا معبًرا عف طبيعة الشخوص، كما أنو يحّدد مجاليا، ويصّور مالمحيا النفسية. 

 ، ثـ يأتي الحؿّ  ، حتى يبمغ الذروة ، يقوـ بيف طرفيف متنا ضيف، ويشّكؿ : ىو العنصر األساس في المسرحّية ك. الصراع

 في نياية المسرحّية.              

 .  : تحدث عف المسرحية في األردف س

ُعرؼ المسرح في األردف في مطمع القرف العشريف عف طريػؽ بعػض المسػرحيات التاريخيػة والدينيػة واالجتماعيػة وعػدد مػف 

وكانػت ىػذه األعمػاؿ  اـ بيػا بعػض اليػواة فػي األردففضاًل عف بعض المحاوالت في التأليؼ المحمػي التػي  ػ المسرحيات المترجمة،

شػػاعة روح  المسػػرحّية تقػػّدـ فػػي األنديػػة والمػػدارس والكنػػائس والجمعيػػات الخيريػػة ، وذلػػؾ لمتعبيػػر عػػف المشػػاعر الوطنيػػة والقوميػػة وا 

 ميمية. ، إضافة إلى توظيفيا ألغراض تربوية تع التصدّي لمغزو الفكري والثقافي الذي تعر  لو وطننا العربي
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 : ما أىـ األعماؿ المسرحية األردنية؟ س

 " كتغريبة ظريؼ الطػكؿ" لبشير ىواري " كالمأزؽ"لمحمود الزيودي" و " المضبكعكف"ومف أىـ األعماؿ المسرحية األردنية المحمية 

 لعاطؼ الفراية.  ككككب الكىـ"لوليد سيؼ،  ألؼ حكاية كحكاية مف سكؽ عكاظ""لجبريؿ الشيخ، و

 ما يأتي :س  عمؿ 

 أ. يٌعد الصراع العنصر األىـ في المسرحٌية. 

 ألنو العنصر األساس في المسرحّية، يقوـ بيف طرفيف متنا ضيف، ويشكؿ عقدة المسرحّية، وصورتو الشائعة    

 في المسرحّيات صراع بيف الخير والشّر .   

 ب. تقاس ميارة الكاتب المسرحٌي بمدل نجاحو في تحريؾ الشخكص. 

 و إذا  ّدـ لنا الشخوص في صورة ثابتة غير نامية، فيذا عيب يجعؿ مف الشخصية " شخصية مسطحة" ال عمؽ فييا. ألن 

 ج. الكاتب المسرحٌي يالئـ بيف الحكار كطبيعة الشخكص. 

 حتى يجعمو  حًيا معبًرا عف طبيعة الشخوص، كما أنو يحدد مجاليا، ويصور مالمحيا النفسية. 

 المظير الحسٌي لممسرحية. الحكار ىك  س: يعد

 يتشكؿ منو نسيج المسرحية وتتنامى بفضمة األحداث لتبمغ منتياىا.    االجابة :   . كٌضح المقصكد بالحكار المسرحيأ

 ب. ما شركط جكدة الحكار؟ 

وف الحػػوار متػػدفًقا أف تكػػوف )الجمػػؿ الحواريػػة( مناسػػبة لمسػػتوى الشخصػػية، و ػػادرة عمػػى إيصػػاؿ الفكػػرة التػػي تعّبػػر عنيػػا، وأْف يكػػ  

 وحاًزا، ومعبًرا عف الصراع وطبائع األشخاص واألفكار. 

 ج. اذكر ثالثة مف األمكر التي تساعد عمى فيـ الحكار المسرحٌي. 

دراؾ السياؽ.      الحركة كاإلشارة كتتابع الحكادث، كمشاىدة الشخكص، كا 
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 كازف بيف الركاية كالمسرحٌية مف حيث: الحكار، كالشخكص.  س:

 المسرحٌية الركاية 
يظير فييا الحوار، ولكف تعتمد بالدرجة األولى  الحوار 

 عمى السرد وطرائقو المختمفة. 
تقػػػػػػػػـو المسػػػػػػػػرحي بكامميػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى 

 الحوار 
الكاتػػب يرسػػـ لنػػا صػػورة لمشخصػػية مػػف جانبييػػا  الشخوص 

 الظاىري والباطني حتى نتعرؼ أبعادىا. 
الشخصػػػػػػية تظيػػػػػػر أمامنػػػػػػا ونحػػػػػػف 

مػػػف خػػػالؿ حركتيػػػا نتعػػػرؼ عمييػػػا 
 وكالميا. 
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 مقررات احلفظ

ل حفظهااا لتجااا   أى أحااذد لكاان األبيااا  التااي يسااه ةقااا لااي عزياازل الخالااب ألتااي الخال ااارت

  هي الوقررا  الوخلوبة ها يأتي :االلت ار بسهولة 

 ) مدرسة اإلحياء والنيضة ( . االتجاه الكالسيكيخمسة أبيات شعرّية ممثمة مف .ٔ

    كفِّػػػػػػػػػػػػػػػو التبجػػػػػػػػػػػػػػػيالبػػػػػػػػػػػػػػػـ لممعمػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 كػػػػػػػػػػػػػػػاد المعمػػػػػػػػػػػػػػػـ أف يكػػػػػػػػػػػػػػػكف رسػػػػػػػػػػػػػػػكال 
 

ًممػػػػػػػتى أىٍشػػػػػػػرؼى أك أجػػػػػػػؿى ًمػػػػػػػف الػػػػػػػذم   أىعى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػا كعيقػػػػػػػػػػػػػػػكال   يىٍبنػػػػػػػػػػػػػػػي كيينشػػػػػػػػػػػػػػػ ي أىٍنفيسن
 

 فييػػػػػػػػكى الػػػػػػػػذم يىٍبنػػػػػػػػي الٍطبػػػػػػػػاعى بىكيمػػػػػػػػةٍ 
 

ػػػػػػػػػػدكالن    كٍىػػػػػػػػػػكى الػػػػػػػػػػذم يىٍبنػػػػػػػػػػي الٍنفػػػػػػػػػػكسى عي
 

ػػػػػػػػٍدالن مىشػػػػػػػػى ـٍ يىكػػػػػػػػٍف عى ـي لػػػػػػػػ ذا الميعمٌػػػػػػػػ  كا 
 

ػػػػػػػػػػػئيالركحي العىدالػػػػػػػػػػػًة فػػػػػػػػػػػي الٌشػػػػػػػػػػػب     اًب ضى
ـٍ  ذا أيصػػػػػػػػػػيبى القَّػػػػػػػػػػكـي فػػػػػػػػػػي أٍخالًفيػػػػػػػػػػ  كا 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػا كعػػػػػػػػػػػػػػػػكيالن   ٍأتمن ـٍ عمػػػػػػػػػػػػػػػػييـ مى  فػػػػػػػػػػػػػػػػأًب
 

 . االتجاه الركمانسيخمسة أبيات شعرّية ممثمة مف  .ٕ

ػػػعى الػػػد جى  يػػػثي غػػػاب مى ناًحػػػؾى حى ٍثمػػػػػػػػػػػػاني    أنػػػا فػػػي جى ًف اٍسػػػػػػػػػػػػتقرى عمػػػػػػػػػػػػى الثىػػػػػػػػػػػػرل جي    كا 
 حيػػػػػثي أٍطمقػػػػػوي اليػػػػػكل  أنػػػػػا فػػػػػي لسػػػػػانؾى 

 

ػػػػػػػػػػػا   ٍف غمػػػػػػػػػػػبى الس ػػػػػػػػػػػركر ًلسػػػػػػػػػػػػانيمىًرحن    كا 
ػػػػػػػميًرؾى حيػػػػػػػثي بػػػػػػػاخ فمػػػػػػػا   أنػػػػػػػا فػػػػػػػي ضى

 

   سػػػػػػػػػػػػػرًّا بغىٍبيىػػػػػػػػػػػػػًتً ق ضػػػػػػػػػػػػػمىيري زىمػػػػػػػػػػػػػاني 
ػػػػغير ميسػػػػاًجؿ   أنػػػػا ًمٍنػػػػؾى فػػػػي القٍمػػػػب الصَّ

 

بيػػػػػػػػػػػػػػػعي ًبػػػػػػػػػػػػػػػذلؾى الخفقػػػػػػػػػػػػػػػاًف   فىػػػػػػػػػػػػػػػؽى الرَّ  خى

 

ػػػػرل   أنػػػػا ًمٍنػػػػؾى فػػػػي العىػػػػيًف التػػػػي تىيىػػػػبي الكى
 

كاًت كاألٍشػػػػػػػػػػػػػػػػجافً   ػػػػػػػػػػػػػػػػحى ػػػػػػػػػػػػػػػػمف بالصَّ  كتىضي
 

 . الثكرة العربٌية الكبرلسة أبيات شعرّية ممثمة مف شعر خم .ٖ

    لمػػػػػػػًف المضػػػػػػػاربي فػػػػػػػي ًظػػػػػػػالًؿ الػػػػػػػكادم

رٌاًد؟   ريًّػػػػػػػػػػػػػػػا الرِّحػػػػػػػػػػػػػػػاب ثىغػػػػػػػػػػػػػػػص  بػػػػػػػػػػػػػػػالكي
 
 

 اهللي أكبػػػػػػػػػػػػػػري تمػػػػػػػػػػػػػػؾى أمػػػػػػػػػػػػػػةي يىٍعػػػػػػػػػػػػػػريبو 
 

 نىفىػػػػػػػػػػػػػػػرىٍت ًمػػػػػػػػػػػػػػػفى األىغػػػػػػػػػػػػػػػكاًر كاألىٍنجػػػػػػػػػػػػػػػادً  
 

 طػػػػػػػػػػػكًت المراًحػػػػػػػػػػػؿى كاألىسػػػػػػػػػػػنَّةي شيػػػػػػػػػػػرَّعه 
 

ٍتمىعػػػػػػػػػػػػػػةي ًمػػػػػػػػػػػػػػفى    األىٍغمػػػػػػػػػػػػػػادً  كالًبػػػػػػػػػػػػػػيضي مي
 

ـٍ  ـٍ كغيالميييػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػرىبه تىطىػػػػػػػػػػػكَّعى كىٍيميييػػػػػػػػػػػ  عى
 

رو بًقيػػػػػػػػػػػػػػػادً    ػػػػػػػػػػػػػػػخَّ يػػػػػػػػػػػػػػػرى ميسى  ًلممػػػػػػػػػػػػػػػكًت غى
 

ـٍ فػػػػػػػي نىٍفػػػػػػػًع كيػػػػػػػؿِّ كىرييىػػػػػػػة ثىبىػػػػػػػٍت ًبًيػػػػػػػ ـي الغيػػػػػػػػػػػػػػػػػزىاًة كىًعفَّػػػػػػػػػػػػػػػػػةي الز ٌىػػػػػػػػػػػػػػػػػادً     كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ًىمى
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 .  شعر المقاكمة . خمسة أبيات شعرّية ممثمة مفٗ

 يسػػػػػػػػػػػتنيض الػػػػػػػػػػػػكادم صػػػػػػػػػػػباح مسػػػػػػػػػػػػاءن     ركػػػػػػػػػزكا رفاتػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػي الٌرمػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػكاء     
 

 يػػػػػػػػػا أي يػػػػػػػػػا السَّػػػػػػػػػيؼي المجػػػػػػػػػرَّدي بػػػػػػػػػالفال
 

 يكسػػػػػػػك السػػػػػػػيكؼى عمػػػػػػػى الزَّمػػػػػػػاًف مضػػػػػػػاءى  
 

مػػػػػػػػدي كيػػػػػػػػٌؿ مييىنَّػػػػػػػػدو  ػػػػػػػػحارم ًغ و  ًتمػػػػػػػػؾى الصى
 

ػػػػػػػػػػػفى فػػػػػػػػػػػي العىػػػػػػػػػػػديٍك بىػػػػػػػػػػػالءى    أبمػػػػػػػػػػػى فىأحسى
 

بيػػػػػتى عمػػػػػى الطىػػػػػكل يِّػػػػػرتى فىػػػػػاختىرتى المى  خي
 

َـّ ثىػػػػػػػػػػػػػراءى    لىػػػػػػػػػػػػػـ تىػػػػػػػػػػػػػبًف جاىنػػػػػػػػػػػػػا أـي تىميػػػػػػػػػػػػػ
 

لىحػػػػػػػػػػػديىاإ  فريقيػػػػػػػػػػػا مىيػػػػػػػػػػػدي األيسػػػػػػػػػػػكًد كى
 

ًنسػػػػػػػػػػػػػػاءى   مىيػػػػػػػػػػػػػػؾى أىراًجػػػػػػػػػػػػػػالن كى ػػػػػػػػػػػػػػجَّت عى  ضى
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