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 الوحدة الثالثة: قضايا من الشعر في العصر الحديث

  حول الأدب في العصر الحديثمقدمة: 

 العربي، وضح  تأثر الوطن العربي في بداية العصر الحديث بعوامل سياسية وثقافية واجتماعية تركت آثارًا واضحة في الأدب

 هذه العوامل:

 .أدى إلى ظهور حركات التحرر الوطنية خضعت معظم البلاد العربيّة للاستعمار؛ ماالعوامل السياسية:   .1

..................................................................................... 

 .سّم بعًضا من حركات التحرر الوطنية التي ظهرت في البلاد العربية الخاضعة للاستعمار 

 .ثورة أحمد عرابي في مصر 

  كانت في بداية النهضة العربية الحديثة.الثورة العربية الكبرى التي 

..................................................................................... 

 .علل ذلكشهدت الحركة الثقافيّة نشاًطا ملحوًظا.  العوامل الثقافية والاجتماعية:  .2

 :نتيجة 

 .الانفتاح على الحضارة الغربية 

  الترجمة بصفتها وسيلة اّتصال بين الشرق والغرب.زيادة حركة 

 .إرسال البعثات العلمية إلى أوروبا 

 .التأثر بالآداب العالمية 

 .ظهور الصحافة التي كانت متنفًسا لكثير من الأدباء والمفكرين في مصر والبلاد العربية الأخرى 

.............................................................................................................................    ............................................... 

 :أّولًا: من اتجاهات الشعر في العصر الحديث 

  والنهضةالاتجاه الكلاسيكي " مدرسة الإحياء:" 

 " وضح المقصود بـــ: مدرسة الإحياء والنهضة"أو  /بـــ: الاتجاه الكلاسيكي" وضح المقصود " 

 إذ التزم شعراؤها النظم على نهج الشعر  ،يطلق هذا الاسم على الحركة الشعرية التي ظهرت في اوائل العصر الحديث

 .العربي في عصور ازدهاره

   بالمحافظة على بنية القصيدة العربية واتخاذها مثلًا يحتذى في أوزانها وقوافيها، ومتانة أسلوبها، وجزالة ألفاظها، وجمال

 بيانها.

............................................................................................................................................................................... 

 اذكرهماجيلان الكلاسيكي ويمثل الاتجاه ،: 

 الجيل الأول، ومن شعرائه : 

 .حافظ إبراهيم .3             .احمد شوقي. 2             .محمود سامي البارودي الذي يعد رائد الاتجاه الكلاسيكي. 1

 من هو رائد الاتجاه الكلاسيكي؟ 

 محمود سامي البارودي. 

  اتجاهات الشعر في العصر الحديثاذكر "   قضايا من الشعر في العصر الحديثاذكر أربع" 

" الاتجاه الكلاسيكي " مدرسة الإحياء والنهضة ر الثورة العربيّة الكبرىشع  التفعيلة شعر   شعر المقاومة 
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 الجيل الثاني، ومن أشهر شعرائه: 

 عمر أبو ريشة. .3                                .محمد مهدي الجواهريّ .2                    .معروف الرصافيّ . 1 

............................................................................................................................................................................... 

 :مظاهر إحياء الشعر العربي 

 .المعارضات انتشار شعر. 2    .. احتذاء نهج الشعراء القدامى في بناء القصيدة1

 .لقصص التاريخي والملحمي، وا. تطويع الشعر العربي لفن المسرح4       .. التفاعل مع الأحداث السياسية والاجتماعية3

............................................................................................................................................................................... 

 الخصائص الفنية للاتجاه الكلاسيكي: 

 من النماذج الشعرية السابقة يظهر أن الاتجاه الكلاسيكي: 

ار الألفاظ يوقوة المعاني واخت وي،رّ العربية من حيث : وحدة الوزن والقافية و اليجاري الشعراء القدامى في تقاليد القصيدة  .1

 ُمطّوقة على الأعواد(. الشوق، نائح الطلح، جمن المعجم الشعري القديم )لاع

 يجدد في أغراضه الشعرية وموضوعاته، فظهر الشعر الوطني والقصصي والمسرحي.  .2

 في قول شوقي:تغلب على أشعاره النبرة الخطابية، كما   .3

فّ لّ ُمع  ُقْم ِللْ  ّلُم أنْ       بجيلاالتّ  هِ م و   يكون  رسولا كاد  اْلُمع 

............................................................................................................................................................................ 

 ظاهر إحياء الشعر العربي:شرح م 

 إحياء الشعر العربي القديم عند مدرسة الإحياء مع التمثيل. بيّن مظاهر 

 . احتذاء نهج الشعراء القدامى في بناء القصيدة.1

 .من حيث: قوة أسلوبها، وجمال معانيها، والتزام عمود الشعر العربي؛ أي وحدة الوزن والقافية والروي  

..................................................................................... 

 ."وضح المقصود بـــ: " عمود الشعر العربّي 

  واتخاذها مثلًا يحتذى في أوزانها وقوافيها، ومتانة أسلوبها، وجزالة ألفاظها، وجمال بيانها.المحافظة على بنية القصيدة العربية 

 يقول محمود سامي البارودي: 

 ؤاديـفُ ـٍة بِ ــلـعـة  شُ ـــرِْت أيّ ـــوأط ...............................اِد ــــــــت أّي زنـدحـون قــنــمــد الــــأي

يُْت ب ْعد    دادِ ــحِ و   ةٍ ـب  ــيـّل ُمصـفي ي ْوم كُ  ............................... ىــوي الأسِلذ   بْرةً عِ  كِ أْمس 

 ادِ ـتـا بقــهــون  ـفــجُ  اءُ ــكـالب ل  ــكح   ............................... اـــمـــكأنّ  ونُ ـيــُه العُ ـنْ ـلم ُت مِ ـد أظـق

 جادِ مْ أال ةن  بْ يا  ذ ه ب  الرّدى بكِ  ............................... اــد مــعْ ـي ب  ــوعـــُدم تْ ـفّ ــتاهلِل ما ج  

بينلا   اديــعـب الوفاءِ  كُ ْر ما ت   هات  يْ ه   ............................... وىـــم ع  اله   كِ نْ ُت ع  لْ ي مِ ت ْحس 

ْسر ًة لي ـأقض دتُ ـقد ك  عاديم م  وْ ــي اكِ ـيـقـا لُ ـعً ـوقّ ــتـمُ  ............................... نْ ــل ْم أكُ  و  ح 

 ادِ وــــعلى الأــع   قة  ُمطوّ  تناح...............................  اــملّ ـكُ  ةُ ــحيّ ـتّ بي الـلــن قـم كِ ـيـلـعـف

ْنكِ  الن ّفِس ـب...............................  ةً ُدي  فِ  لُ ـب  ــقْ ـي   رُ ــّدهـــذا الــان  هــو كـــل  ادِ ـــل  فُت أ وّ ُكنْ ل   ع 

لْ ل ف  ...............................  كٍ ـتِمْن فا ةً ــل  وْ ـــص  ُب ـــرْه  ــان  ي  ـــك أوْ   (1)بادِ عُ  بن الحارثِ  ل  عْ ُت فِ ع 

.......................................................................................................................................................................... 

سوس بال حرب اعتزلالحارث بن عباد: من سادات العصر الجاهلي وشعرائه وشجعانه، ومن ذوي الرأي في قومه، كان ممن ( 1)

 .المهلهل يدعلى  يرابنه بج ضىبعد أن ق يعد إليهاولم  ،بين بكر و تغلب
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 كلاسيكي:استنتج المظهر الذي تمثله هذه الأبيات من مظاهر إحياء الشعر العربي لدى أتباع الاتجاه ال 

  احتذاء نهج الشعراء القدامى في بناء القصيدة. من حيث: قوة أسلوبها، وجمال معانيها، والتزام عمود الشعر العربي؛ أي

 (. +   "دي" " اد) ختمت الأبيات بمقطع "  وحدة الوزن والقافية والروي.

..................................................................................... 

 الاتجاه الشعري الذي تمثله الأبيات السابقة؟وما  من قائل الأبيات؟ وما مناسبتها؟ 

 محمود سامي البارودي: الّشاعر "قائلها". 

 وهو في منفاه في جزيرة سيلان: قالها في رثاء زوجته، عندما جاءه نبأ وفاتها مناسبتها. 

 الكلاسيكيّ  :الاتجاه. 

............................................................................................................................................................................... 

 . انتشار شعر المعارضات.2

 ."حقيقيًّا لعيون الشعر العربّي القديم الذي يعد إحياءً  " 

 وضح المقصود بـــ: "شعر المعارضات".أو  /وضح المقصود بـــ: " المعارضات" في الشعر 

  قصائد نسجها قائلوها على نمط قصائد سابقة مشهورة، تشترك معها في الوزن والقافية وموضوعها العام وحرف الروّي

 وحركته.

..................................................................................... 

  ؟إمام المعارضات الشعرية في العصر الحديثمن هو 

  أحمد شوقي. 

..................................................................................... 

  الشعرية في العصر الحديث.علل: يعّد أحمد شوقي إمام المعارضات 

 .لأّنه عارض بائية أبي  تمام، وسينية البحتري، ونونية ابن زيدون، وهمزية البوصيري 

............................................................................................................................................................................... 

 ابن زيدون:نونية النموذج الأّول: معارضة أحمد شوقي ل 

 قال أحمد شوقي في قصيدته التي صور فيها ألم الغربة والمنفى:. 1

 وادينال ىأسنأم  يك  لواد ىجشْ ن ............................... اـنـواديــع ه  اــبــأش حِ لْ الّط  يا نائِح  

 

 نونية ابن زيدون مطلعها:. 2

ن...............................  ا عن تدانينانائي بديلً تّ أضحى ال ْن طيب  ب  اــو   قيانا تجافينالُ ع 

..................................................................................... 

 :استنتج المظهر الذي يمثله البيت الذي تحته خّط من مظاهر إحياء الشعر العربي لدى أتباع الاتجاه الكلاسيكي 

  .(. "نا) ختم البيت بمقطع " شعر المعارضات 

..................................................................................... 

 :من هو الشاعر الذي عارضه شوقي في قصيدته 

 وادينال ىأسنأم  يك  لواد ىجشْ ن...............................  اـنـواديــع ه  اــبــأش حِ لْ الّط  يا نائِح   

 .ابن زيدون 
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  ميمية البوصيريل البارودي: معارضة الثانيالنموذج: 

 ومن شعر المعارضات قول البارودي:. 1

ل م قِ رْ الب   يا رائد   ل م مام إلى حيّ غال اْحدُ و   ...............................  ي ّمم دار ة الع   بذي س 

 

 :صلى هللا عليه وسلم ميمية البوصيري المشهورة في مدح النبي. 2

ل  ـــب يرانٍ ـر جذكّ ت أمن رى من مُ  ت  دمًعاجْ ز م   ............................... مـذي س   بدمِ  ةٍ ل  قْ ج 

..................................................................................... 

 الاتجاه الكلاسيكي: استنتج المظهر الذي يمثله البيت الذي تحته خّط من مظاهر إحياء الشعر العربي لدى أتباع 

  .(. "م) ختم البيت بمقطع " شعر المعارضات 

..................................................................................... 

 :من هو الشاعر الذي عارضه البارودي في قصيدته 

ل م قِ رْ الب   يا رائد   ل م مام إلى حيّ غال اْحدُ و    ............................... ي ّمم دار ة الع   بذي س 

 البوصيري. 

............................................................................................................................................................................... 

 التفاعل مع الأحداث السياسية والاجتماعية.. 3

  عددها.إلى ظهور أغراض شعرية جديدةالتفاعل مع الأحداث السياسية والاجتماعية لدى شعراء المذهب الكلاسيكي أدى . 

 الدعوة إلى التعليم ومواكبة النهضة الحديثة.. شعر 2                    .الشعر الوطني. 1

..................................................................................... 

  لدى أتباع الاتجاه الكلاسيكيّ  ظهور أغراض شعرية جديدةبيّن السبب الذي أدى إلى. 

 .التفاعل مع الأحداث السياسية والاجتماعية 

..................................................................................... 

 :يقول شوقي 

فّ ـُمع  ــلل مْ ـــقُ   ولاـــون  رسـكـأْن ي مُ ـلّ ـع  ـالمُ  اد  ــك ............................... لاـــيـــجبْ ــتّ ال هِ ـــّلم و 

ِلمت   ُينْ  نيــبْ ي   ............................... ذيِمن  الّ  ل  أج   أوْ  رف  شْ أ   أ ع  عُ سً ــفُ ــأنْ  ئُ شِ و   ولاــقــا و 

ُهو  ال ّذي ي   ............................... ةً ــمـقوي باع  ني الّط بْ و  ال ّذي ي  ـهُ ـف    ُعدولا فوس  ني الن  بْ و 

ل ّمُ  إِذا الُمع   ئيلاباب ض  في الشّ  دالةِ الع   روحُ  ...............................م شى ا لً دْ ي ُكْن ع   ل مْ  و 

ع  مً تـأْ ــْم م  ـهِ ـيْ ــل  ـع   ِقــمْ أ  ــف   ............................... مْ ـهلاقِ وُم في أخْ الق   صيب  وإذا أُ   ويلاــا و 

 لدى أتباع الاتجاه الكلاسيكي: استنتج المظهر الذي يمثله البيت الذي تحته خّط من مظاهر إحياء الشعر العربي 

  .(. "لات بمقطع " ابيأال ت) ختمالتفاعل مع الأحداث السياسية والاجتماعية 

.....................................................................................  

 وما الخصيصة التي طغت على قول شوقي  من الخصائص الفنية للاتجاه الكلاسيكّي. من قائل الأبيات؟ وما مناسبتها؟ 

 أحمد شوقي: الشاعر " قائلها". 

 :ا بدوره في بناء الحضارة، وغرس قيم الفضيلة و تعليما إلى احترامه وتقديره، وُمشيدً وداعيً  ما المعلّ مادحً قالها  مناسبتها 

 .الناشئة

 طاغيًة على قول شوقي في هذا القول النزعة الخطابيةتبدو : الخصيصة والسمة الفنية. 



 0790524758                                                                                                                                                   أ.عبدالمجيد الحسنات   

 

5 

 

 .، والقصص التاريخي والملحمي. تطويع الشعر العربي لفن المسرح4

 إلى من يعود الفضل في تطويع الشعر العربي لفن المسرح؟ 

  أحمد شوقي. 

.....................................................................................  

 ؟، عدد ثلاثة من أعمالهتطويع الشعر العربي لفن المسرح نجح شوقي في 

 كثيرًا من المسرحيات الشعرية منها:  شوقي نظم 

 عنترة"." . 3                       ".مجنون ليلى" . 2                    ".مصرع كليوباترا ". 1

.....................................................................................  

 إلى من يعود الفضل في تطويع الشعر العربي للقصص التاريخي والملحمي ؟ 

 أحمد محرم. 

.....................................................................................  

 اذكر عملًا أدبيًّا له في هذا الجانبللقصص التاريخي والملحميتطويع الشعر العربي  نجح أحمد محرم في  ،. 

 الإلياذة الإسلامية. 

.....................................................................................  

 الإسلامية وضح المقصود بـــ " الإلياذة." 

  رسول ال تحدث فيها عن سيرة ،ثلاثة آلاف بيتملحمة من الشعر القصصي التاريخي كتبها أحمد محرم، بلغت نحو

 .مني في عرض الأحداثز وفاته، ملتزًما التسلسل ال منذ ولادته حتى صلى هللا عليه وسلم

.....................................................................................  

 :ومما جاء في مسرحية مجنون ليلى 

 (ى لليا مخاطبً  قيس: )

  ر  ـــع  ت  فاسْ  قِ وْ الشّ  ج  لاعِ  ............................... شىفي الح   تِ جْ أجّ  تِ نْ أ  

 عر  والشّ  د  لْ جِ ــال لُ ــكُ أْ ـــت   ............................... ةً ر  ــــمْ ـــج   ن  ـــش يْ ــخْ ــّم ت  ـث

 ( يس بوادر الإغماءقتظهر على )                 

 ليلى:

 ؟ْد جِ ، ماذا ت  سُ يْ ق   ِبنْ ، أّلمْ ك  ت    ............................... ، ماذا دهاك؟سأبي، قيْ  داك  فِ 

 :قيس

 دْ س  الج   لانِ ــمِ حْ ـلا ت ي  ـوساق  ...............................ا ـــتــامـغ دْ ــق يّ ــن  ــيْ ـبع   س  ـــحِ أُ 

 ليلى:

 ارِ ِن الدّ ص حْ ى بِ ص ريُع الن ّارِ، ُمْلقً  يْس  ق  ، بي للجاِر لأيا 

.....................................................................................  

 :استنتج المظهر الذي يمثله البيت الذي تحته خّط من مظاهر إحياء الشعر العربي لدى أتباع الاتجاه الكلاسيكي 

  .(. "عر، دْ ) ختم البيت بمقطع " تطويع الشعر العربي لفن المسرح 

.....................................................................................  

  من قائل الأبيات؟ 

 .أحمد شوقي 
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 75الأسئلة ص

  ّن أوجه التشابه بين مطلع قصيدة محمود سامي البارودي:بي 

غ   ............................... ر بُ ــْط ي   الأغاريدِ  نانِ حْ سواي بت  بُ ــــجــْعــو ويُ ـهلْ يـ اتِ ذّ ـلّ ـالـب ري  ــيْ ــو 

 :ضيومطلع بائية الشريف الّر 

ْولا ال ............................... بُ ن  ج  ي القلا و التّ نّ لا مِ عُ لغير ال ل   بُ غ  اُْر  في الحبّ  تُ نْ لا ما كُ عُ و 

 

 

.....................................................................................  

 اقرأ النص الآتي، ثم أجب عن الأسئلة التي تليه: 

 :قال أحمد شوقي بمناسبة افتتاح الجامعة المصرية في مطلع القرن العشرين 

 صْ ك مِ تْ ردّ  ............................... لامُ ــــــــــوس ةــــــيّ ــحــلاد، تـــبـــاج الـــت
ُ
 الأحلامُ  تِ حّ ، وصر

يْ 
ر أ 
يْ  ............................... قامُ ـف  يُ ــك يْ  مِ ــلــعــال ن  ــــكْ رُ  ت  ــــــأ 

ر أ 
 يرامُ  ف  يْ ك   ت  الاستقلال  ــــــأ 

 اعـــمـــج   لّ ـــكـــل حادٍ  ............................... لاـُعـــوال ارةِ ــضـحــال لِ بُ سُ في  مُ لْ العِ 
 
زِمامُ ةٍ ـ  ، و 

م   ...............................انيًا ـب دُ ــنشُ ــن  تُ ـيـح مالكِ ــمــباني ال  اِن حين  ُتضامُ ـطالأوْ  هُ ــاب  ــثــو 

ه ل ال ةــِريّ ـــق  ـــبْ ــع  ـــِلل ............................... قامت ربوع العلم في الوادي، ف   ؟غ قيامُ و ــن ّبــو 

كُ ةاــيـا الحــمــهُ ـــف   ةٍ ث  دورِ  ل  ـــــــ، و   امــســـهي الأجْ  ليمٍ أو دوِر ت عْ  ............................... قاف 

 ما الموضوع الذي تناوله أحمد شوقي؟ .أ

  (. "امت بمقطع " ابيأال ت) ختم تناول موضوع العلم وأثره في الحياة.التفاعل مع الأحداث السياسية والاجتماعية، فقد 

.....................................................................................  

 ل من النص السابق على الخصائص الفنية الآتية:مثّ  .ب

 . اختيار الألفاظ من المعجم الشعري القديم . 1

  "اعـــمـــج   لّ ـــكـــل حادٍ ، يرام ف  يْ ك  ، لامُ ــــــــــوس ةــــــيّ ــحــت 
 
زِمامةٍ ـ  ".ُتضامُ ، ، و 

 المحافظة على وحدة الوزن والقافية. .2

  " ُالقافية: " الميم"."امــســـالأجْ  ،قيام، ُتضامُ ، زِمام، يرامُ  ،الأحلام . 

 .رة الخطابيةبـ النّ 3

  "رصْ ك مِ تْ ردّ  ،لادـــبـــاج الـــت" 

  " ْي
ر أ 
يْ  ............................... قامُ ـف  يُ ــك يْ  مِ ــلــعــال ن  ــــكْ رُ  ت  ــــــأ 

ر أ 
 "يرامُ  ف  يْ ك   ت  الاستقلال  ــــــأ 

.....................................................................................  

 بيّن أثر العلم في الحياة، كما يرى الشاعر. . ج

  "ت للخطر".العلم يحقق الاستقلال، ويبني الحضارة، وينهض بالممالك، وينقذ الأوطان إذا تعرض 

 

 الاتجاه الكلاسيكي " مدرسة الإحياء والنهضة"حفظ خمسة أبيات من شعر مقرر ال 

 الموضوع القافية والرويّ  الوزن العروضي

 البحر الطويل  الباء   والفخر بالنفسالطموح 
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  الرومانسّي:الاتجاه 

 الأدب العربّي الحديث. عّلل: ظهور الاتجاه الرومانسّي في 

 .عوامل ظهور الاتجاه الرومانسّي في الأدب العربّي الحديث 

 .في العالم العربيّ  نتيجة تطورات سياسية واجتماعية وثقافية .1

 نتيجة الانفتاح على الآداب الغربية بشكل مباشر أو عن طريق الترجمة. .2

..................................................................................... 

 .وضح المقصود بالاتجاه الرومانسّي 

 نتيجة ، وفي العالم العربيّ  ثقافيةالجتماعية والاسياسية والتطورات نتيجة ال في الأدب العربّي الحديث اتجاه شعرّي ظهر

 .الغربية بشكل مباشر أو عن طريق الترجمةالانفتاح على الآداب 

.....................................................................................  

 ثلاث جماعات اذكرها. تمثل الاتجاه الرومانسي في الشعر العربي الحديث في 

 شعر المهجر.. 3                      .جماعة أبولو.2                  .يوانجماعة الدّ  .1

............................................................................................................................................................................... 

 :يوانجماعة الدّ  .1

  :وضح المقصود بجماعة الّديوان 

  ّر صلات فكرية قامت بين ثإ ل من القرن العشرينهي حركة تجديدية في الشعر العربي الحديث ظهرت في النصف الأو

 وعبد الرحمن شكري. أعلامها: عباس محمود العقاد، وإبراهيم عبد القادر المازني،

.....................................................................................  

  جماعة الّديوان: أعلام سّم 

 .عبد الرحمن شكري. 3       .إبراهيم عبد القادر المازني. 2          .عباس محمود العقاد. 1

.....................................................................................  

 .عّلل: تسمية جماعة الديوان بهذا الاسم 

  فه العقاد و المازني ووضعا فيه مبادئ وهو كتاب نقدي ألّ " الديوان في الأدب والنقد" سميت بهذا الاسم نسبة إلى كتاب

 .في الشعر  ةالنقدي اهمُرؤجماعتهم الأدبية، و

.....................................................................................  

 .بيّن بعض المؤثرات الثقافية في شعر جماعة الديوان 

  ّبالأدباء الإنجليز الرومانسيين مثل:  ة، ولا سيّما روادها الذين تأثرواتأثرت جماعة الديوان بالثقافة الأدبية الإنجليزية خاص

 ."ازلته" و  "شيلي"

 م(.1822:  شاعر إنجليزي رومانسي، من أبرز أعماله " انتصار الحياة"، )ت شيلي بيرسي 

 م(.1830: شاعر إنجليزي، من أبرز أعماله " حديث المائدة"، )ت وليم هازلت 

.....................................................................................  

 .بيّن المنهج الذي التزمه أتباع جماعة الّديوان. في شعرهم 

 عر في الشّ  يّ الفنّ  دقي الصّ إلى توخّ  دعا أتباع جماعة الّديوان. 

 اعر الفرديةالشّ  يةتا آنذاك، واهتموا بذاشعر المناسبات الذي كان سائدً  أتباع جماعة الّديوان هاجم. 
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 عر في الشّ  يّ الفنّ  دقي الصّ إلى توخّ  جماعة الّديوان وةعّلل: دع. 

  ه النفسيةتوتأملا لأن الشعر لديهم تعبير صادق عن وجدان الشاعر وتجاربه العاطفية. 

.....................................................................................  

  المناسبات والمجاملات.عّلل: ابتعاد جماعة الديوان عن شعر 

  :اعر الفرديةالشّ  يةتا آنذاك، واهتموا بذاشعر المناسبات الذي كان سائدً  أتباع جماعة الّديوان هاجمعّلل. 

  ه النفسيةتوتأملا وتجاربه العاطفية اعر الفرديةالشّ  يةتاهتموا بذالأّنهم. 

..................................................................................... 

 .عّلل: استخدام جماعة الديوان لغة العصر الواضحة 

 هاجم أتباع جماعة الّديوان ؛ لذلك ه النفسيةتوتأملا لأن الشعر لديهم تعبير صادق عن وجدان الشاعر وتجاربه العاطفية

 الذي كان سائًدا آنذاك، واهتموا بذاتية الّشاعر الفردية.شعر المناسبات 

..................................................................................... 

 عدد ثلاثة منها. إلى الأدب العربي عشرات الدواوين الشعرية ت جماعة الّديواندمق 

 ي.ديوان المازن. 3.      للعقاد "عابر سبيل "و  " هدية الكروان" . 2      .لعبد الرحمن شكري "ضوء الفجر". 1

..................................................................................... 

  ومّثل عليها.الديوان اء مدرسةملامح  تناولها شعر اذكر ثلاثة ، 

 .بها من تأملات فكرية و نظرات فلسفيةالتعبير عن النفس الإنسانية وما يتصل  .1

 .التفاعل مع موضوعات الطبيعة الحسية .2

 .أمالحديث عن الشكوى والألم، والإحساس بالضيق و السّ  .3

 .التجديد في الأوزان والقوافي .4

 .المحافظة على الوحدة العضوية في القصيدة .5

..................................................................................... 

  شعر جماعة الديوان:ل الفنيّة خصائصالأهم اذكر 

 :بالتركيز على  إلى التجديد في المعاني الشعرية وينح .1

 " الانصراف عن شعر المناسبات، "  "الموضوعات النفسية معالجة "،  "الذات والهيام بالطبيعة". 

 د.طائر الكروان المغّر  ادقمخاطبة الع :مثال ذلك 

 يهتم بتحقيق الوحدة العضوية للقصيدة  .2

 كما في قول عبد الرحمن شكري: .يطغى على بعض مضامينه الجانب الفكري الفلسفي .3

م   ...............................ُه ـــــلْسُت أعرِفُ  رحْ ك بنْ ي مِ نيحوُط   ري ما أقاصيهدْ ُت أ  سْ ل   ْهم ة  و 

 جاليهم   كْ ر  ل ْم ُتدْ  نُ وْ الك ي  لِ وْ ح  و   ............................... هافُ أعِر لْسُت  ياتي بنفٍس ضي ح  قْ أ  

............................................................................................................................................................................... 

  ملامح التي تناولها شعر جماعة الّديوانأبرز الشرح: 

  ومّثل عليها.الديوان اء مدرسةملامح  تناولها شعر اذكر ثلاثة ، 

 : التعبير عن النفس الإنسانية وما يتصل بها من تأملات فكرية و نظرات فلسفية ( 1

الحديث عن حقائق الكون و أسرار  وأفكاره، فأكثروا منعن تجارب نفسية ذاتية يرصد فيها الشاعر انفعالاته و تأملاته  ناشئة" 

 . "الوجود، وعالم المجهول
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 إلى المجهول" شكري في قصيدة بعنوان  يقول عبد الرحمن:" 

م   ...............................لْســـُت أعــــرُِفـــــُه  رحْ ك بنْ ي مِ نيحوُط   ري ما أقاصيهدْ ُت أ  سْ ل   ْهم ة  و 

 جاليهم   كْ ر  ل ْم ُتدْ  نُ وْ الك ي  لِ وْ ح  و   ............................... اــــهـــفُ أعِر لْسـُت  بنفٍس ياتي ضي ح  قْ أ  

فهٍ جْ إلى الم   موحُ ل يْس  الط   لا الس   ............................... هول ِمْن س   هروكْ ِبم   قّ ـــإلى ح   ـوّ مُ ـــو 

 الأبيات الشعريّة من موضوعات شعر جماعة الّديوان.موضوع الذي يمثله كّل بيت من حدد ال 

 الحديث عن حقائق الكون و أسرار "  التعبير عن النفس الإنسانية وما يتصل بها من تأملات فكرية و نظرات فلسفية

 (. "ــهِ ت بمقطع " ابيأال ت) ختم. "الوجود، وعالم المجهول

............................................................................................................................................................................... 

 .التفاعل مع موضوعات الطبيعة الحسية (2

    "العقاد يقول."ه وخواطرهتملاأيفيض عليها من ت فالشاعر: 

لى الثّ  ر  ْستق  وإن ا ............................... غاب م ع  الّدجى أنا في جناحك حيثُ   مانيُجثرى ع 

إِْن حً ِر م   ............................... وىـــهـــال هُ ـــق  ـأطل حيثُ  ك  أنا في لسانِ   لساني رورُ س  ل ب  الغ  ا و 

يْ  ك  يِر ـمــأنا في ض  يـانـــمز   رُ ـميـتِه ض  ـب  ــيْ ـبغ   ارًّ ـــس ............................... ا أرىــمــف ح  اـــب ثُ ح 

فق   ...............................ل  ساجِ ــيِر مُ ــغصّ ــِب اللْ في الق   أنا منك    انِ ــقــالخف ك  ذلِ ـــب عُ ــيـبرّ ال خ 

ت   ............................... رىــكــلاُب ـــت ه   التي نِ يْ في الع   ك  نْ أنا مِ  الأشْ ـصّ ـــبال ُضن  و  واِت و   جانِ ح 

 .حدد الموضوع الذي يمثله كّل بيت من الأبيات الشعريّة من موضوعات شعر جماعة الّديوان 

 ختمت الأبيات  ". د حين وجد نفسه فيهخاطب العقاد طائر الكروان المغّر  " التفاعل مع موضوعات الطبيعة الحسية(

 .(اني، اِن"بمقطع " 

..................................................................................... 

 وما الخصيصة التي طغت على قول العقاد من الخصائص الفنية لشعر جماعة الديوان؟ من قائل الأبيات؟ وما مناسبتها؟  

 العقاد: الّشاعر " قائلها". 

 د حين وجد نفسه فيهخاطب العقاد طائر الكروان المغّر : امناسبته. 

التي تمنح  عينه"و" قلبه الصغير الذي يباري خفق الربيع بخففاته"و" ضميره الذي يبوح بأسراره" و"به فهو صوته الذي يشدو "

 ."ة بتوظيف ضمير المتكلمالنزعة الذاتية جليّ  تبدو" و "حد بطائر الكروان اتحادًا تاًماتإنه ي "و "النعاس و تبخل عليه بالأحزان

 بالتركيز على  إلى التجديد في المعاني الشعرية وينح: الخصيصة والسمة الفنية: 

 ."الانصراف عن شعر المناسبات، "  "الموضوعات النفسية معالجة " ، "الذات والهيام بالطبيعة "

............................................................................................................................................................................... 

 .أمالحديث عن الشكوى والألم، والإحساس بالضيق و السّ  (3

 ."ا لتلك المعاناةتصويًر  لذلك جاءت بعض أشعارهم"   

  مطلعها: في قصيدة طويلةيقول المازني 

دْ  دْ ق    د  هْ س  ُت الو ج 
دْ  ............................... دى للأسىهْ أ  ج  و   ىحشـلل ىجأ شْ ُت الن ّْوم  و 

أخْ ُدنْ  ةٍ ظ  ق  ي   ............................... يــ، أفرُ ــّدهــُمنا الـــــيْظلِ ما  د  ش    رىـــكــرى في اليا و 

يْ    بُ ـلـهذا الق لُ ــــو 
ْ
لا  ن  أمْ رى لا الك   ............................... فهماِمْن ص ر  مى حدُ هْ س  الو 

ن ث  وْ ـــــغ   ِس ـفْ ـنّ ـلـل هُ ـــتّ إ ............................... دىر  ــال ىجـنْ ــدى إْن كان  لا م  الر    اـــجـــو 

  الشعريّة من موضوعات شعر جماعة الّديوان.حدد الموضوع الذي يمثله كّل بيت من الأبيات 

  ّأمالحديث عن الشكوى والألم، والإحساس بالضيق و الس. 
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 "ومن ذلك ظهر الشعر المرسل. " التجديد في الأوزان والقوافي (4

 :وضح المقصود بالشعر المرسل 

  ويعد من مظاهر التجديد في الشعر العربي. ويتحرر من القافية، الذي يتقيد بالوزنالشعر 

..................................................................................... 

  عّلل ميل جماعة الديوان إلى التجديد في الشعر العربي. 

  الإلتزام بالوزن عند جماعة الديوانوبيّن سبب التحرر من القافية. 

  الشاعر في الصياغة و الأوزان والقوافي؛ كي  بالثقافة الرومانسية التي تحطم كل السدود التي تقف أمام واتأثر لأّنهم

 النفسية.  هعن تجربته الذاتية، وتصوير خوالج اعر الحرية الكاملة في التعبيريتاح للشّ 

..................................................................................... 

   العواطف كلمات" يقول عبد الرحمن شكري في قصيدته": 

 حُ حيصّ ال وقُ الشّ  هِ غذِ يُ  مْ إذا ل   ............................... اءٍ ـــفـــى جـــإل اءُ ــــوالإخ يْ خليل  

 مارِ ثّ في ال لو المرارة  بْ ـن   دْ ــوق ............................... قدْ ــصِ  ارُ ـــمثِ  حابُ صّ يقولون  ال

 ريدُ كما أُ  انُ ــمّز ــال ك  ــبِ  جاء  ف ............................... يئمان بني إخاإلى الّز  شكوتُ 

 .حدد الموضوع الذي يمثله كّل بيت من الأبيات الشعريّة من موضوعات شعر جماعة الّديوان 

 ريدأُ  ،مارِ ثّ الُح، حيصّ الختمت الأبيات بـ"  ."والقوافي التجديد في الأوزان ، "إذ يظهر هنا تنويع الشاعر في القافية والروي." 

............................................................................................................................................................................... 

  العضوية في القصيدة.المحافظة على الوحدة  (5

  ممثلًا عليها الوحدة العضويةبوضح المقصود: 

 بيت بما قبله وبما بعده، ويستلزم ذلك وحدة الموضوع، ووحدة المشاعر  يلتحم كلّ حيث ا، ا واحدً القصيدة جسدً  جعل ،

 .عضو وظيفته كالكائن الحي، لكلّ  بذلك تكون القصيدةو

..................................................................................... 

   العقاد في رثاء الأديبة مي زيادة، ومطلعها: التي قالها "آه من التراب" ومن الأمثلة على ذلك قصيدة 

ّود تْ  ............................... ؟يا صحاب« مي  »فل حأين في الم                        طابْ ل الخِ صْ نا ها هنا ف  ع 

 "ختم البيت بمقطع ْب"                                                                                                                            
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 79الأسئلة ص

 

  جماعة الديوان العمق والغموض.عّلل: يغلب على شعر 

  ويعالج الأمور النفسية.يطغى على بعض مضامينه الجانب الفكري الفلسفيلأّنه ، 

..................................................................................... 

  والالتزام بعمود الشعر العربيّ  الخارجية،اللغة، والمؤثرات "من حيث:  المحافظوازن بين جماعة الديوان والاتجاه" 

..................................................................................... 

 :يقول عباس العقاد 

العْقُل ِمْن ن ْسل الحياِة وإّنما   قد شاب وهي  ص غيرة  تتزيّنُ  ...............................و 

ُه ويلّقنُ ـــــب  يصـــــلُ  ...............................والّطْفُل تصحُبُه الحياُة وما لُه   اِحُب نفس 

 نُ ــــيُ ــــراُه الأعــــــمنها دليل  لا ت ............................... اــــإّن العواطف  كالزّماِم يقودن

 مّثل من النّص على طغيان الجانب الفكري الفلسفي على المضمون. .أ

 ."العْقُل ِمْن ن ْسل الحياِة" و" دليل  لا تــــــراُه الأعــــُيــــُن  " و 

 أبِد رأيك في النّص من حيث الألفاظ والمعاني. .ب

 .يترك للطالب 

............................................................................................................................................................................... 

 جماعة أبولو: .2

 وضح المقصود بجماعة أبولو. 

 العربي، والعالم مصر في الرومانسي الاتجاه شعراء بعض ضمت الحديث، العربي الأدب في الأدبية المدارس إحدى هي 

 .الإغريق عند والشعر وسيقامال إله إلى نسبة بذلك وسميت

 

 الاتجاه المحافظ  الاتجاه الكلاسيكي " مدرسة الإحياء والنهضة" جماعة الديوان           الموازنة من حيث:

تستخدم لغة العصر السهلة الواضحة  اللغة

 وتبتعد عن الألفاظ الجزلة.

 يختار الألفاظ والمفردات من المعجم الشعري القديم.

تأثرت جماعة الديوان بالثقافة الأدبيّة  المؤثرات الخارجية

الإنجليزية خاصة، ولا سيما روادها الذين 

تأثروا بالأدباء الإنجليز الرومانسيين، مثل: 

 "شيلي" و"هازلت"

احتذاء نهج الشعراء القدامى في بناء القصيدة، ومعارضة 

 بعض القصائد القديمة.

الالتزام بعمود الشعر 

 العربي

التجديد في الأوزان والقوافي، ومن ذلك 

ظهور الشعر المرسل الذي يتقيد بالوزن 

 ويتحرر من القافية.

 يلتزم بعمود الشعر العربي: أي وحدة الوزن والقافية والروّي.
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 .عّلل: تسمية جماعة أبولو بهذا الاسم 

 الإغريق عند والشعر وسيقامال إله إلى نسبة بذلك سميت. 

..................................................................................... 

 .اذكر العوامل التي أسهمت في نشأة "ظهور وتأسيس"جماعة أبولو 

 .الديوان جماعة و " الكلاسيكي" المحافظ الاتجاه بين احتدم الذي الجدل .1

 .الديوان لجماعة الشعري الإنتاج تراجع .2

 .الغربية الآداب على الانفتاح زيادة .3

 .المهجر  بأدب التأثر .4

..................................................................................... 

  ّأبولو جماعة أعلام سم: 

  بعض دواوينهم:  واذكر ،أبولو جماعة رواد أشهرسّم 

 

 

  أبولو: " أحمد زكي أبو شادي". جماعةمؤسس 

 

 

 

 

..................................................................................... 

  دور جماعة أبولو في الّشعر:بيّن 

  منهج جماعة أبولو في الّشعر:بيّن 

 .والأدب الأوروبي الحديث ا يمزج بين تراث الشعر العربي القديما جديدً ا شعريًّ وًّ بعث أصحاب هذه الجماعة ج .1

  .والمناسبات؛ فالشعر عندهم تجربة ذاتية تنبع من الأعماق إلى الوحدة العضوية للقصيدة، و ابتعدوا عن شعر المجاملات دعوا .2

 .وتناولوا الأشياء البسيطة المألوفة بروح إنسانية و تأّمل فكري عوا إلى طرق موضوعات جديدة،د .3

ا رئيسً  الأخرى، ونظروا إليها نظرة احترام وتقدير، فاختاروا أحمد شوقيشعراء الاتجاهات الشعرية  لم يدخلوا في معارك جدلية مع .4

 .لجماعتهم تكريًما له، واستكتبوا العقاد في مجلتهم

..................................................................................... 

 املات.عّلل: ابتعدت جماعة أبولو عن شعر المناسبات والمج 

  تناولوا الأشياء البسيطة المألوفة بروح إنسانية و تأّمل فكريقد و الشعر عندهم تجربة ذاتية تنبع من الأعماق،لأّن. 

..................................................................................... 

 كيف نظرت جماعة أبولو إلى الاتجاهات الشعرية الأخرى؟ 

 شعراء الاتجاهات الشعرية الأخرى، ونظروا إليها نظرة احترام وتقدير  في معارك جدلية مع لم يدخلوا. 

   واستكتبوا العقاد في مجلتهملجماعتهم تكريًما له،  ارئيسً  أحمد شوقيفاختاروا. 

 الديوان الّشعري شعراء جماعة أبولو     

 "باكيلا الشفق"  أبو شاديأحمد زكي  .1

 "وراء الغمام"  إبراهيم ناجي .2

 "التائه الملاح"  علي محمود طه .3

 "الحياة أغاني"  الشابي  أبو القاسم .4

 "تائهون"             سماعيلإمحمود حسن  .5
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 .اذكر الموضوعات الشعرية التي تناولتها جماعة أبولوا 

 .والحديث عن المرأة، الاهتمام بالحب. 2    وتشخيصها ومناجاتها.، والتعلق بجمالها، الانغماس في الطبيعة .1

 .الحنين والشوق إلى الوطن والذكريات الجميلة. 4                         .ها وطيب أهلهاتالاستمتاع بحياة الريف و بساط. 3

..................................................................................... 

 :اذكر الخصائص الفنية لشعر جماعة أبولو 

 . يميل إلى التشخيص والتجسيم من خلال استخدام الصورة الشعرية .1

 " مثال ذلك قول علي محمود طه: ، "شعرية تتخيلها مرسومة أمامك فعندما تقرأ مقطوعة 

لى شاطِ  ع  يْن ها ِلم ْط ض  م  أغْ  ............................... رود  وُ  رِ ـــديــــئ الغ  و   رجْ ف   عِ ل  ْت ع 

 رِ ـــخْ ك و ص  وْ ّني ما ب يْن  شغ  يُ  ............................... وافيهحا في هادئً  و س رى الماءُ 

 .بعيدةٍ  نٍ فتنتقل الألفاظ البسيطة المألوفة إلى معايستخدم الألفاظ الموحية،  .2

 ناجي: مثل قول إبراهيم 

بُ ظلوعي ل  ء ضُ مل ْعج 
أ   دُ ِر ت  بْ هيب أ  ي بهذا اللّ نّ أ    ............................... هُ ى و 

 القصيدةيتناسب مع جو  ينطوي هذا البيت على مفارقة، فكيف ُيبترد باللهيب؟ لكن الشاعر وظف هذا اللفظ بما. 

  ّا في قوله:يًر نمست ي الضباب الذي يحجب الرؤية فجعلهوكذلك حين وظف الشاب 

ْ يشّ غ  ري الوادي يُ ُظ وانْ 
 رْ نيْست  المُ  بابُ ضّ ال هِ ـ ...............................ــــ ـ

 .انفعاليةاستجابة  ء ويستجيب لهييهتم بالتجربة الشعرية، فالقصيدة تنبع من أعماق الشاعر حين يتأثر بش .3

  براهيم ناجي.إكما في قصيدة ) الغريب( ل 

 ؟وضح المقصود بالتجربة الّشعرية 

  استجابة انفعالية ء ويستجيب لهيالقصيدة من أعماق الشاعر حين يتأثر بش تنبعأْن. 

............................................................................................................................................................................... 

  لموضوعات الشعرية التي تناولتها جماعة أبولوااأبرز شرح: 

 ومّثل عليها، اذكر الموضوعات الشعرية التي تناولتها جماعة أبولوا: 

 ، والتعلق بجمالها، وتشخيصها ومناجاتها.الانغماس في الطبيعة .1

 .عّلل: أكثرت جماعة أبولو من شعر مناجاة الطبيعة 

 "  وابتعدوا عن وصفها التقليدي، وجعلوها تشاركهم أحاسيسهم، بثوا إليه مشاعرهم من الذيآملاذهم اللأّنها". 

  "أكثروا من التعبير عن معانيهم بالصورة الشعرية." 

..................................................................................... 

 :يقول علي محمود طه 

يْ  بألحانِ  ر  ـــائِ ـــى حدً ـــــص ............................... في حواشيه أفق الأرْض ل ْم ي ز لْ   رِ ــــط 

لى ش ع  يْن ها ِلم ْط ض  م  أغْ  ............................... رود  وُ  رِ ـــديــــئ الغ  اطِ ـــــو   رِ ـــــجْ ف   عِ ل  ْت ع 

 رِ ـــخْ ك و ص  وْ ّني ما ب يْن  شغ  يُ  هـ ...............................ـ وافيح ا في هادئً  اءُ ـــمــو س رى ال

 غرث  الم ـــحــب ثْ هـــفــلاُت ــــب  ـــقُ  ............................... هــــيـــف حُ ـــبــتس وم  ــــجالن   أنّ ــــوك

ك    ريتــســـك ئلاــه المـقـى أفــلــع ............................... ورنّ ِمن  ال ب ْحر  ود ــوجـــأ ّن الـــــــو 

  أبولوحدد الموضوع الذي يمثله كّل بيت من الأبيات الشعريّة من موضوعات شعر جماعة. 

 والتعلق بجمالها، وتشخيصها ومناجاتها. الانغماس في الطبيعة ، 

 .)"ختمت الأبيات بمقطع " رِ، ري( 



 0790524758                                                                                                                                                   أ.عبدالمجيد الحسنات   

 

14 

 

 ما الخصيصة التي طغت على قول علي محمود طه من الخصائص الفنية لشعر جماعة أبولو؟ 

  التشخيص والتجسيم من خلال استخدام الصورة الشعريةيميل إلى . 

............................................................................................................................................................................... 

 المرأة.الاهتمام بالحب، والحديث عن  .2

 " والحرمان، والإحساس بالغربة إذا غاب الحبيب علاقة العاشق بالمعشوق، والشعور بالألم"  

 )ا عن تجربته الشعرية الذاتية التي تنبع من الأعماق:معبًر  يقول إبراهيم ناجي في قصيدة )الغريب 

 ردُ ـــفــنالفؤاِد مُ  بُ ـريـي غـــنّ إ ............................... عد؟ـتـبـف تــيْ اسي القلب ك  ــيا ق

أي ............................... اغدً فيك  ُقْلُت  ي اليوم  نخان إنْ  ِمْن نّ ـــمِ  ن  ـــو   دُ ـــغ   لقاكي و 

أ عْ ــظلوعي ل  ء ضُ مل  دُ ِر ـــت  ـــبْ ب أ  ـيـهلّ ـذا الــهــي بـــنّ أ   ............................... هُ ـبُ ــج  ـى و 

ّناك قل وحيثُ  ............................... اــُسنـــجلِ ــكان  م   تاركي حيثُ يا   رِدُ ـــــغ  ـي الـبــغ 

ل يْس  لي في زحامهم أح ............................... كنيسال يا ـعــت ب  ـــريـــي غــإنّ   دُ ف 

  أبولوحدد الموضوع الذي يمثله كّل بيت من الأبيات الشعريّة من موضوعات شعر جماعة. 

 تجربته الشعرية الذاتية التي تنبع من الأعماق" يعبر إبراهيم ناجي عن  لاهتمام بالحب، والحديث عن المرأة.ا." 

 .)"ختمت الأبيات بمقطع " ُد( 

..................................................................................... 

  من الخصائص الفنية لشعر جماعة أبولو؟  إبراهيم ناجي في قصيدة )الغريب(ما الخصيصة التي طغت على قول 

 الذاتية التي تنبع من الأعماق الحديث عن تجربته الّشعرية. 

............................................................................................................................................................................... 

 .ها وطيب أهلهاتالاستمتاع بحياة الريف و بساط. 3

  "الريف، والدعوة إلى الانصراف عن حياة المدينة في الحديث عن الرعاة و مظاهر الحياة." 

   ّابي في قصيدة )من أغاني الرعاة(فالش: 

 .يمزج بين عناصر اللون و الصوت و الرائحة و الحركة .1

 ا يحجبا قاتمً عليها دلالات أخرى؛ فالضباب مستنير، ومعروف أّن الضباب يكون كثيفً  حية، ويضفيويوظف الألفاظ الم .2

 .الشاعر أراد له دلالة أخرى تتناسب مع جو القصيدةة، لكن ؤيالر 

 في قصيدة )من أغاني الرعاة( الشابي يقول: 

 اهْ ـــيـــشِ  اــــي يـــــمّ لُ وه   ............................... يــــــرافــــا خـــــي يـــقــيــفأف

ا  رْ وـــــــيـــالط   رابِ سْ ب يْن  أ   ............................... يـــــاهيا شــي يــنــعيـــب  ْتــو 

امْ  مِ  ............................... اءً ــــغـــــوادي ثُ ـــــي الـــئــل  و   رْ وــــبــحو   اـــــراحً ـــــــو 

اْسم عي همس ال  هورْ ز  قي عطر الشُ وانْ  ............................... يــواقسّ و 

انْ  شيــــــري الــــظـــو   يرْ الُمشت ن بابُ ه الضّ ـــ ...............................ــ وادي ُيع 

  أبولوحدد الموضوع الذي يمثله كّل بيت من الأبيات الشعريّة من موضوعات شعر جماعة. 

 يْر"(.)ختمت الأبيات بمقطع " اْه، وْر،  .ها وطيب أهلهاتالاستمتاع بحياة الريف و بساط 

  من الخصائص الفنية لشعر جماعة أبولو؟ ابي في قصيدة )من أغاني الرعاة(الشّ ما الخصيصة التي طغت على قول 

 ي الضباب الذي ف الشابّ يوظت مثل .بعيدةٍ  نٍ يستخدم الألفاظ الموحية، فتنتقل الألفاظ البسيطة المألوفة إلى معا

 ا.يًر نمست يحجب الرؤية فجعله
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 .إلى الوطن والذكريات الجميلةالحنين والشوق . 4

 ا إلى وطنه) المناجاة( في أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية مشتاقً  يقول أحمد زكي أبو شادي في قصيدة: 

ل ّما اطرف تْ  يْ غْ ، ف   عة البينِ وْ ل  لِ  تُ حوص تْ ح  ص  و ............................... يـــنــر ْور ق ْت ع 

ب   واتنسّ من ال خمس    يـــوطن هُ ـــتُ ـــيْ مّ سما  زّ ـــأعـــب ...............................ْت قد ذ ه 

 ِن ــتِــع بدمعه اله  ـيــبرّ ـــال رُ ــيـغ ...............................رِب ـــت  ــغْ ــور  مُ ـعشُ  س  ذا ُيح نْ م  

  أبولوحدد الموضوع الذي يمثله كّل بيت من الأبيات الشعريّة من موضوعات شعر جماعة. 

 ختمت الأبيات بمقطع " ِن، ني"(. .الحنين والشوق إلى الوطن والذكريات الجميلة( 

............................................................................................................................................................................... 

 82الأسئلة ص

  التي تناولها شعراء كل جماعة. والاختلاف بين جماعة الديوان وجماعة أبولو من حيث الموضوعاتاستنتج أوجه الشبه 

............................................................................................................................................................................... 

 ثم أجب عن الأسئلة التي تليه:الآتي للشاعر أبي القاسم الشابيّ  قرأ النصّ ا ، 

 سيفْ ن   ضي لها بأشواقِ فْ دي و  أُ ـ ............................... ــيــــيور أناشى الّط للو ع  تْ سوف أ

ت ْدريري معنى الحياةِ دي تهْ ف   ْن م   ............................... ، و 
 س  ــــحِ  ةُ ْقظ  ي د الّنفوِس جْ أ 

 يـــأسيقي إلى الوجوِد بلْ وأُ  لـــ ............................... ــيْ اللّ  مةِ لْ ناك، في ُظ قضي هُ أثم 

 يــسمْ ر   ةر فْ حُ  يولُ سّ ال ُخُط ت   وِ  ...............................ــــ لْ ُحــ، الِر اضِ نّ ال ن ْوبر،ص  ال تْحت  ثم 

ي شدو النّ  ............................... بريــــتلغو على ق يورُ الّط  لّ ظوت  ِس ــــي بهموقسيم فو 

 ؟ما الموضوع الذي تناولته القصيدة السابقة .أ

  سي"(.)ختمت الأبيات بمقطع " س،  بجمالها، وتشخيصها ومناجاتها. ، والتعلقالطبيعةالانغماس في 

..................................................................................... 

 :مثل من القصيدة السابقة على الخصائص الفنية الآتية .ب

 ي شدو النّ ، تلغو يورُ الّط  لّ ظوت :والتجسيم التشخيص  .ري معنى الحياةِ دي تهْ ف  ، سيمو 

 بهمِس ، تلغو، لوتْ أ :استخدام الألفاظ الموحية. 

 يرسم الّشاعر لوحة فنية، فحين تقرأ القصيدة تخال منظر الطيور التي تشدو، وأشجار  :التعبير بالصورة الشعرية

 ، وهبّات النسيم.الصنوبر الجميلة، والسيول

 

 أوجه الاختلاف أوجه الشبه

 جماعة أبولو جماعة الديوان  جماعة الديوان و جماعة أبولو

  ومناجاتها.الاهتمام بالطبيعة 

 المناسبات. الابتعاد عن شعر 

 .التأثر بالأدب الغربي 

 ـــ :تهتم ب 

 الفكري الفلسفي الجانب. 

 النفس الإنسانيّة. 

 .الوحدة العضوية 

 ــ :تهتم ب 

 حياة الريف وبساطتها. 

 تكثر من الحديث عن الحب والمعاناة. 

 إلى الوطن والذكريات الجميلة. الحنين 
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 ر:شعر المهج. 3

 وضح المقصود بشعر المهجر: 

 :على من يطلق شعر المهجر 

  ّإلى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية  عراء العرب الذين هاجروا من بلاد الشامنظمه الشّ عر الذي يطلق شعر المهجر على الش

 .في أواخر القرن التاسع عشر 

..................................................................................... 

  المهجر: اءوضح المقصود بشعر 

  ونظموا إلى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية في أواخر القرن التاسع عشر  من بلاد الشامعراء العرب الذين هاجروا الشّ وهم ،

 ة تهتم بشؤونهم.ا ومجلات أدبيّ وأصدروا صحفً  وكونوا روابط أدبية ر المهجر،شع

..................................................................................... 

 يتينالتي أدت إلى هجرة بعض العائلات العربيّة إلى الأمريك بيّن الأسباب. 

 .العالم العربي بها تأثرالتي  اقتصاديةالجتماعية ولاسياسية واالظروف ال .1

 .بعض البلاد العربية هاشهدتالتي أهلية الحروب الو الفتن الداخليّة  .2

..................................................................................... 

 ؟بيّن كيف حافظت العائلات العربية على هويتها ولغتها بعد هجرتها إلى الأمريكيتين  

 ؟بعد هجرتها إلى الأمريكيتين نشطت الجاليات العربية في الحفاظ على هويتها ولغتها كيف 

 خارج الوطن.  ل شعراء المهجر الرومانسية العربيةمثّ . 3    .أصدرت مجلات ثقافية. 2   .روابط أدبيةأسست  .1

..................................................................................... 

 .اذكر الرابطتين الأدبيتين اللتين أسسهما شعراء المهجر 

  هما:اذكر  ،تينبيالشعراء المهجر في رابطتين أدظهر النشاط الأدبي 

 .العصبة الأندلسية في المهجر الجنوبي. 2           .الرابطة القلمية في المهجر الشمالي .1

 

 

 الرابطة القلمية                          

 .في المهجر الشمالي م(،۱۹۲۰ّسست في نيويورك سنة )أُ  النشأة 

 ".المواكب" جبران خليل جبران صاحب ديوان  ترأسها رئيسها

 ".الجداول................. " ي ـأبو ماض اإيليّ  .1 روادها ودواوينهم

يمة .2  ". همس الجفون ................. " ميخائيل ُتع 

 ".الحائرة الأرواح................. "  نسيب عريضة .3

 .اواضحً  زًاوالإيقاع برو ة و اللغةؤيالتجديد في الر برزت لدى شعراء هذه الرابطة عناصر  .1 سمات وخصائص أدبهم

الحديث في المهجر  الأمر الذي كان له صداه الواسع في تطور حركة الشعر العربي  .2

 .سواء والعالم العربي على حدّ 
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..................................................................................... 

 العوامل التي أثرت في الشعراء المهجريين 

 .الأصليين اختلطوا بالسكان، والمهجر أجواء الحرية والانفتاح في البلاد الجديدةعاش شعراء  .1

 .تأثروا بالأدب الأمريكي .2

 .اكتووا بنار الغربة و البعد عن الأهل والأوطان .3

..................................................................................... 

 غلب على شعر المهجر الصدق والسلاسة والوضوح. :عّلل 

 .عّلل: مال شعراء المهجر إلى التجديد في الّشعر 

 :سلًسا رقيًقا صادًقا، ولغتهم سهلة واضحة، ومالوا إلى التجديد في الشعر.جاء شعر  شعراء المهجر   عّلل 

  تأثر بالأدب الأمريكي.وال بالسكان الأصليين اطختللاأجواء الحرية والانفتاح في البلاد الجديدة، وابسبب 

..................................................................................... 

 .انسب الدواوين الشعرية الآتية إلى شعرائها 

 

..................................................................................... 

  موضوعات شعر المهجر. أبرزاذكر 

 . التسامح والتعايش.3. التفاؤل والأمل.                              2الوطن.                     . الحنين إلى 1  

 .. الدعوة إلى القومية العربية6                        . الاتجاه إلى الطبيعة.5                       . النزعة الإنسانية.4  

 

 العصبة الأندلسية               

 .م(، في المهجر الجنوبي۱۹۳۲أّسست في البرازيل سنة ) النشأة 

 ".لكل زهرة عبير" رشيد خوري صاحب ديوان  الشاعر القرويّ   ترأسها رئيسها

  .إلياس فرحات.  2       .المعلوف فوزي .1 روادها         

 الشاعر/ المؤلف الديوان  الشعري

 رشيد خوري الشاعر القرويّ  " لكّل زهرة عبير". .1

يمة ".همس الجفون " .2  ميخائيل ُتع 

 جبران خليل جبران " المواكب" .3

 يـأبو ماض اإيليّ  "الجداول"  .4

 نسيب عريضة "الحائرة الأرواح"  .5
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  الخصائص الفنية لشعر المهجراذكر: 

 .يوظف الرمز للتعبير عن بعض المعاني التأملية والإنسانية .1

 ."ا للإنسان الأنانيالحمقاء رمًز  ا أبو ماضي في التينةفقد رأى إيليّ  "

 .والتعاون يميل إلى التجديد في الموضوعات و التركيز على القيم الإنسانية كالتسامح والتعايش .2

 ."الخوريتجلى ذلك في شعر إلياس فرحات ورشيد " 

 .ينظم على الأوزان القصيرة والمجزوءة، ويشيع فيه التحرر من القافية الموحدة .3

 ."( لميخائيل ُتعيمة النهر المتجمد قصيدة ) كما في" 

............................................................................................................................................................................... 

  ها شعر المهجر:لموضوعات الشعرية التي تناولأبرز اشرح 

 ومّثل عليهاها شعر المهجر، اذكر الموضوعات الشعرية التي تناول: 

 الحنين إلى الوطن: . 1

 .عّلل: من أبرز موضوعات شعر المهجر الحنين إلى الوطن 

  " ّوحسرتهم على فراق أهلهم بمشاعر  ر شعراء المهجر عما يختلج في نفوسهم من حنين وشوق إلى أوطانهم،عب

 ".صادقة وألفاظ بسيطة رقيقة

  إلى أهله: اقً يقول رشيد أيوب مشتا 

 ابً صُمن ع  ُر الّدمْ طِ مْ ْست  هم أِر كْ ذِ  ىلد  ............................... ينفإنّ ل فيه هالأ إذا ما ذ ك رْتُ و  

ود  ُت بِ ـئسْ نفسي إْن ي   لُ ــلّ ــع  أُ   اـــبّ تـــا ـــهـــا لـــبًّ ـــام تـــا الأيّ ــهـــنّ ــكِ ــول ............................... ةٍ ع 

  المهجر حدد الموضوع الذي يمثله كّل بيت من الأبيات الشعريّة من موضوعات شعر. 

 ختمت الأبيات بمقطع " بّا "(. .الحنين إلى الوطن( 

............................................................................................................................................................................... 

 التفاؤل والأمل:. 2

سه جميلة يرى عيشه بيده، فإذا كانت نف صدعا شعراء المهجر إلى التفاؤل والنظر إلى الحياة بإيجابية، فالإنسان ُينغّ  " 

 ".الحياة ثقيلة الحياة جميلة بهيجة، وإذا كانت نفسه مريضة بري

   ًا إلى التفاؤل والأمل بكل ما هو جميليقول ميخائيل نعيمة داعي: 

 يومْ غُ ْت بالحّجب  ـــــا ت  ـــْومً ــــاؤك ي  ـــمـــإذا س  

 صِ بْ تُ  ك  فون  جُ  ضْ مِ غْ أ  
ْ
 ُنجومْ  يومِ ف  الغُ لْ خ   ر

الأرْضُ  وْ  و   وجْ ــلــثّ ـبال ــتْ ح  ـــو شّ ــــإّما ت   ك  ل  ح 

 جُ  ضْ مِ أ غْ 
ْ
 وج ُمروجْ ــلالثّ  ْحت  ت فون ك  ُتبصر

  المهجر حدد الموضوع الذي يمثله كّل بيت من الأبيات الشعريّة من موضوعات شعر. 

 ختمت الأبيات بمقطع " وم، وج "(. .التفاؤل والأمل( 

............................................................................................................................................................................... 

 التسامح والتعايش:  .3

  .عّلل: ساد التسامح والتعايش بين المهجريين 

  "والتسامح ونبذ التعصب، تقوم على التعايش، والاحترام المتبادل، طبيعة حياة المهجريين التي بسبب. " 

  "فنجدهم يشاركون بعضهم بعًضا في مناسباتهم." 
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  ا بالإسلام وممجّدا هذا الدين العظيمفرحات مفتخًر  يقول إلياس: 

 ماسّ وال الأرض   مرُ عْ ي عريض   طويل   ............................... هِ دِ ـــعلى الإسلام أيّام م جْ  سلام  

يْ  ر الحقّ صْ لن تْ دّ ـــأ ع   ............................... ةٍ ــاُمّ  رُ ــيْ ـخ   هِ لّ في ظِ  نمتْ ا فــمــن   مِ ــًفــس   امقْر ا و 

 ما ـجُ ــنْ أر ـيــياجنوها في الدّ ان ب  ـــــوك ............................... لىعُ نيا وكان لها الها الدّ ل   تفكان

  المهجر حدد الموضوع الذي يمثله كّل بيت من الأبيات الشعريّة من موضوعات شعر. 

 (. ما )ختمت الأبيات بمقطع "  .التسامح والتعايش" 

..................................................................................... 

  ّويقول رشيد سليم الخوري في ذكرى المولد النبوي: 

الم   نِ ق يْ ِر في الم شْ  ............................... ويــّنبـال ولدِ ــمــال ة عيدُ ــريّ ــبــال عيدُ  ُه و   يورب يْن د  غْ ل 

 ش ............................... عتْ ل  ط   نْ م   د هللاِ بْ ِن ع  بي ابْ نّ ال عيدُ 
 
 ويلُ العُ  آنهِ قْر  نْ داية مِ الهِ  سُ مْ ــ

ِه ت   ول  ــم رســـرتُ ـــإِْن ذ ك  ـــف   ب   ............................... م ةً ِر كـــــالل ّ  القروي اعرِ لام الشّ ســ وهُ ـــغــلّ ــف 

  المهجر حدد الموضوع الذي يمثله كّل بيت من الأبيات الشعريّة من موضوعات شعر. 

 ختمت الأبيات بمقطع " وي  "(. .التسامح والتعايش( 

............................................................................................................................................................................... 

 النزعة الإنسانية:  .4

 :شعراء المهجر عن القيم الإنسانية في شعرهم. عبّر عّلل 

  ّالشاعر إلى الناس بلغة سهلة واضحة، تدعو  نقلهايتعبير عن موقف إنساني، وله رسالة سامية  عندهم الشعر لأن

 ."والعدل والحبّ  الحق والخير والجمال والحرية" إلى القيم العليا: 

  الإساءة بالمعروفشعلة الأمل ومقابلة  و التعاون و إيقاد ا إلى الحقّ ( داعيً  يا أخي في قصيدته ) "نسيب عريضة" ويهتف: 

لْ   ف 
ْ
 ئدْ اـــوق ادٍ ــــح ا والفكرُ ـــلاحً ــــسِ  ...............................ّق حـال ن  ا مِ إلّ  لينِ ز أ عْ  سر

 ئدْ اـــّنشــا بالـــهواء  ُعـــ لْ قابِ ُنــلْ ف   ............................... واءً ُعــ ابُ ّذئال تِ وإذا اشتدّ 

ْول ك الّظ حْ وإذا ا ل  الق ْلبِ شْ مِ  ...............................ض أْنا أ   لامُ ل   ل نار المواقدْ ثْ مِ  ع 

  المهجر حدد الموضوع الذي يمثله كّل بيت من الأبيات الشعريّة من موضوعات شعر. 

 ختمت الأبيات بمقطع " ْد  "(. .النزعة الإنسانية( 

..................................................................................... 

 لوقد كرهوا القيم الس 
ّ
لبية كما في قصيدة السّ  ، ووظفوا الرمز للتعبير عن القيمبية كالظلم و الأنانية والبخل والشر

 بخيره على الناس، يقول: يبخل ا للإنسان الأناني الذي( لإيليا أبي ماضي رمًز  التينة الحمقاء )

ــار ــع اءُ ــقــمْ ـــــــالح   ةُ ــين  ــِت التّ ـــل  ظ  و   ت د  ــهــكأ نّ  ............................... ةً يـ  رُ  ِض في الأْر  ا و  ج  و ح 
 أ 

ل ْم يُ   ْستعرُ ار تفي النّ  تْ ها فهوثّ فاجت ............................... ؤيتهارُ  تانِ ـــــسْ البُ  طق صاحبُ ـــــو 

إِن ّ  ............................... هــب خو الحياةُ سْ خو بما تسْ ي من ليس    نتحرُ ـي رِص ـــالحــب ـــق  محــُه أـف 

  المهجر حدد الموضوع الذي يمثله كّل بيت من الأبيات الشعريّة من موضوعات شعر. 

 ختمت الأبيات بمقطع " ُر  "(. .النزعة الإنسانية( 

..................................................................................... 

 الرمزية للتينة الحمقاء: ترمز للإنسان الأناني الذي يبخل بخيره على الناس. الدلالة 
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  ؟المهجر من الخصائص الفنية لشعر  (الّتينة الحمقاء  في قصيدة ) إيليا أبو ماضيما الخصيصة التي طغت على قول 

 .يوظف الرمز للتعبير عن بعض المعاني التأملية والإنسانية 

............................................................................................................................................................................... 

 الاتجاه إلى الطبيعة:  .5

ويندمجون فيها، ويضفون عليها الحياة حتى  إلى الطبيعة يتأملونها، -شأن شعراء الرومانسية  –جه شعراء المهجر اتّ " 

 ."إلى التشخيص والتجسيم والنظرة التأملية جّسدوها و جعلوها تشاركهم همومهم، ومالوا

  )دت أمانيه، ويلحظ ما لقلبه الذي جا متجسًدا، ويرى فيه رمًز ا نهًر مخاطبً  يقول ميخائيل نعيمة في قصيدة ) النهر المتجمد

 :القافية الموحدة تحرر الشاعر من

ِن الانقطف   ك  مياهُ  تْ بض  ن    ن ْهُر هليا   ؟ْر ــريخــْعت  ع 

ان عزْمك  و خار   ت  هرم ق دْ أ ْم  ِن الُمسي ت  ــيــثــف   ؟ْر ـــع 

دائـــن  الــيْ ــا ب  ر ن ّمً ــنت  مُ ـكُ  بالأمِس   ورْ ـــزّهـــِق و  الـــح 

لى الت  رْ وــهد  ــــُت الـاديــا أحــهـيـا فــا ومــيــندّ ـــتلو ع 

 ريقفي الّط  شى الموانع  خْ ت  لا  رُ تسي ت  ُكن ِس لأمبا

كين   هبطتْ  قدْ  واليوم   ل يْك  س   قْ ــيـالعم دِ ــحــلّ ال ةُ ع 

لْ كان  لي يا ن هْ  قدْ   روجْ ــــمُ ــال ل  ــثْ ــمِ  احك  ــض ب  ُر ف 

 وجْ ـــــمــت ال  ــــو  آم واء  ــــأه هـــيـــف ك  ــبــلــقـــك رّ ــــحُ 

 لاـــبّ ــــكــمُ  ا أراك  ـــمــك ي أراهُ ــبــلْ ــ! ذا ق   هرُ نـــــا يــــ

وْ  أّنك   فرقُ ظوال هْ قالك  من عِ  تنشُط  ف  س   لا و  ، و 

  المهجر حدد الموضوع الذي يمثله كّل بيت من الأبيات الشعريّة من موضوعات شعر. 

 ختمت الأبيات بمقطع " يْر، يق، وْر، وْج، لا "(. .الاتجاه إلى الطبيعة( 

..................................................................................... 

 الرمزية للنهر المتجمد: ترمز لقلبه الذي تجمدت أمانيه. الدلالة 

..................................................................................... 

  من الخصائص الفنية لشعر المهجر؟ (لنهر المتجمدا في قصيدة )ميخائيل نعيمة ما الخصيصة التي طغت على قول 

  للتعبير عن بعض المعاني التأملية والإنسانية.يوظف الرمز 

 ينظم على الأوزان القصيرة والمجزوءة، ويشيع فيه التحرر من القافية الموحدة. 

............................................................................................................................................................................... 

 :الدعوة إلى القومية العربية .6

 . "الخالد، والمصير المشترك التي تؤمن بالتراث العربي فهذه القومية تمجد اللسان العربي وتنادي بإقامة الدولة العربية "

 ا إلى الوحدة العربية:داعيً  يقول الشاعر أبو الفضل الوليد 

أ ْعظمْ  أ   ف  ْر وال رقِ في الشّ  ت ُمتد   إلى د ْول ةٍ  ............................... و  نِسبةٍ  حادٍ رِْم باتّ كو   بغ 

بيّة  ـــع   ة  ـــــإلا أمّ  ي  ــا هــــوم ِلسد مً  ............................... ر   بّتْر الـب لُ ــصـــا ل يْس  ُتفْ نً اــا و 

  المهجر حدد الموضوع الذي يمثله كّل بيت من الأبيات الشعريّة من موضوعات شعر. 

 ختمت الأبيات بمقطع " رب "(. .الدعوة إلى القومية العربية( 
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 88-87صالأسئلة 

  أبولو من حيث:وازن بين شعر المهجر وجماعة 

 "الاتجاه إلى الطبيعة، اللغة، التجديد في الشعر" 

............................................................................................................................................................................... 

  ّبيت مما يأتي: استنتح الموضوع الذي يمثله كل 

 يقول إيليا أبو ماضي:.أ 

ر  ةً م  حْ ما أنا ف   ............................... ينّ و جهك  ع  ب ِملْ خي لا ت  أيا  لا أ ْنت  ف   دْ قو 

 .النزعة الإنسانيّة 

 يقول محبوب الخوري:. ب

 هو للأعارب أجم عين  إمام ............................... هالّ كالبريّة  بطلُ  ومحمد  

 التسامح الديني. 

 :يقول نعمة الحاج .ج

أ  رّ هاتيك ال تذكّرتُ  يا حبّ   ...............................هاهلبوع و   واهيازّ ذا تِلك  الّربوع الو 

 الحنين إلى الوطن. 

 يقول إلياس فرحات: .د

إِْن ت ُكِن الشْ إنّ  قُ   ............................... نام ديار  آا و   مالِ جْ بالإ بِ ر للعلوُبنا ف 

 .الدعوة إلى  القومية العربية 

 

 

 

 

 

 جماعة أبولو شعر المهجر أوجه الشبه

 

 الاتجاه إلى الطبيعة

 .إلى الطبيعة يتأملونها، ويندمجون فيها وااّتجه. 1

يضفون عليها الحياة حتى جّسدوها و جعلوها  2

.تشاركهم همومهم  

.مالوا إلى التشخيص والتجسيم والنظرة تأملية.3  

بجمالها، . الانغماس في الطبيعة، والتعلق 1

 وتشخيصها ومناجاتها.

. فهي ملاذهم الآمن الذي بثوا إليه 2

 مشاعرهم،وجعلوها تشاركهم أحاسيسهم.

استخدموا اللغة السهلة الواضحة، وابتعدوا عن  اللغة

 الألفاظ الجزلة.

لغتهم سهلة واضحة، واستخدموا الألفاظ 

 الموحية.

الموضوعات.. يميلون إلى التجديد في 1 التجديد في الشعر  

. التركيز على القيم الإنسانية كالتسامح 2

 والتعايش والتعاون، كما ينّوعون في القافية.

ا شعريًّا جديًدا يمزج بين تراث الشعر 1 . بعثت جوًّ

 العربي القديم والأدب الأوروبي الحديث. 

.دعوا إلى الوحدة العضوية.2  

. ابتعدوا عن شعر المجاملات والمناسبات.3  

إلى طرق موضوعات جديدة. . دعوا4  

.تناولوا الأشياء البسيطة المالوفة بروح إنسانية 5

 وتأمل فكري.
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   ب عن الأسئلة التي تليه:جخائيل نعيمة، ثم أيدة )ابتهالات( لميمن قصاقرأ النص الآتي 

ةً  واجعلِ   هللا ق لبي واح 

 ي القريبْ ْسقت

 والغريبْ 

الرّ  ............................... ها سُ ْر غا ـــــها الإيمان، أ مّ اؤُ ــم الُحب  ف   لْ ــويـــّط ــال برُ ـــو  الصّ  جا و 

فا ــقال ...............................ها سُ ، أّما شمها الإخلاصُ جو    جميلْ ـال مُ لْ ـــو  الحُ  دقُ ـــوالصّ و 

إِذا م  يستجلي البقاءْ  في صحاري الشكّ  ...............................ا ــثً بــري عــــكْ ـــف ا راح  ــــف 

 جاءْ ي الرّ ــبــلْ ــن قــم صّ تـمـا يــبً ــئاـــت ...............................اـثــجـفق ْلبي ـب اــكً وهـنــم   رّ ــــم  

 .ن الموضوع الذي تحدث عنه الشاعر بيّ  .أ 

 الإنسانيّة من خلال التركيز على القيم الإنسانيّة التي لا تنحصر في نوٍع أو عرٍق معين. النزعة 

..................................................................................... 

 مثل من النص السابق على ما يأتي: .ب

 .. التركيز على القيم الإنسانية1 

 الحب  والإخلاص والصدق والوفاء والصبر والرجاء "". 

 .التحرر من القافية الموحدة. 2

  القافية والروّي، فقد استخدم حرفي الهمزة واللام" نّوع الّشاعر في". 

..................................................................................... 

 .يك في الصور الشعرية المضمنة في النصّ أبين ر  .ج

 .يترك للطالب حريّة التعبيير عن رأيه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاتجاه الرومانسّي حفظ خمسة أبيات من شعر مقرر ال 
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  ًا: شعر الثورة العربية الكبرىثاني: 

 ؟وما هدفها؟ ومن قائدها؟ في أي عام انطلقت الثورة العربية الكبرى 

 م(1916انطلقت الثورة العربية الكبرى عام ) : الانطلاقة. 

 الشريف الحسين بن علي: لقائدا. 

 حدية على الوطن العربي، وقد بلغ هذا التّ ي التي فرضتها السيطرة العثمانيّ لظاهرة التحدّ طبيعية ال استجابةال :الهدف 

 .ريك لغتهمتأوجه حين حاول العثمانيون تغريب العرب عن ثقافتهم وحضارتهم وتراثهم و ت

..................................................................................... 

  ،سّم أربعة من شعراء الثورة العربيّة الكبرى؟الشعراء في هذه المرحلة مجموعة من برزوواكب الشعر أحداث الثورة ، 

  .محمد مهدي الجواهري. 5   .   محمد العدناني. 4    .  إلياس فرحات. 3      .جميل العظم. 2      . اد الخطيبؤف. 1

..................................................................................... 

   موضوعات شعر الثورة العربية الكبرىاذكر أبرز: 

 .ة العربيّةالاعتزاز بالقوميّ  .1

 .الاستياء من سياسة العثمانيين، ووصف ظلمهم .2

 .لكالمُ بنائه، وتأكيد أحقيتهم في أمدح الشريف الحسين بن علي و .3

 .ورةة العربية مع الثّ أمّ وصف تجاوب ال .4

 .رثاء الشريف الحسين بن علي .5

 .ة الكبرىي بذكرى الثورة العربيّ غنّ التّ  .6

..................................................................................... 

 ة لشعر الثورة العربية الكبرىفنيّ الخصائص ال: 

 :مثل. ة والتعبير المباشر عن المعانيالخطابيّ يستخدم النبرة  .1

 :قول فؤاد الخطيب 

 اما ما كان ُمنفصصلً تّ عاد  مُ ْد ق   ...............................ُهْم ثار أنت  اليوم  وو يّ ّنبال ن  يا بْ 

 وقول الشاعر اللبناني مصطفى الغلاييني: 

 لبغ  لا ال رعِ الشّ  بحقّ  مامُ الإِ  تــأن ............................... هُ عُ ـطال نُ الميمو لكُ ها الم  يا أيّ 

..................................................................................... 

 لم يتميز شعر الثورة العربيّة بالنبرة الخطابيّة؟ 

  استنهاض الهمم، واستثارة النفوس في سبيل الوقوف في وجه الظلم نظرًا لطبيعة الظروف السياسيّة التي كانت تستلزم

 ومن ثّم قهره.

..................................................................................... 

ة و عربيّ على الشعوب ال ة العربية و وصف الظلم الذي وقعيتصف بسمّو العاطفة وحرارتها من خلال الاعتزاز بالقوميّ  .2

 .حرر طلع إلى التّ التّ 

..................................................................................... 

 .عر العربيّ يلتزم عمود الشّ   .3
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 شعر الثورة العربية الكبرىتناولها لموضوعات الشعرية التي شرح أبرز ا: 

  ومّثل عليها: ،الثورة العربية الكبرىشعر تناولها اذكر الموضوعات الشعرية التي 

 :ة العربيّةالاعتزاز بالقوميّ  .1

 ".بهذه القومية العربية العربية تجمعها عوامل مشتركة من لغة وثقافة و تاريخ، وقد دعا الشعراء إلى الاعتزاز فالشعوب" 

  :وفي ذلك يقول الشاعر جميل العظم 

 "1"الأمرُ  ي  ــضِ قُ  دْ ق   ز  كينْ ي ج  ب نلِ  فقلْ  ...............................ر هْ دّ  البِ ل  انق  ِت الأيّام و  دال   دْ ل ق

قدْ   ضْ والنّ  ةُ ـــن  اــنــإلا كِ  هُ ــــلُ ــــهْ أ لْ هو   ............................... هـلِ ـالمسلمين لأه رُ أمْ  عاد   و 
ُ
 ر

رى أُ  ............................... مُ ــهــفي ك قومي بارك هللاُ ئأول  ْخرُ ا بهم ولي الفًر فخباهي الو 

  الثورة العربيّة الكبرىحدد الموضوع الذي يمثله كّل بيت من الأبيات الشعريّة من موضوعات شعر. 

  ّختمت الأبيات بمقطع " ُر "(. .ة العربيّةالاعتزاز بالقومي( 

............................................................................................................................................................................... 

 :الاستياء من سياسة العثمانيين، ووصف ظلمهم .2

 ".تناول الشعر مظاهر الظلم و أشكاله الذي تعرض له العرب من العثمانيين" 

 العدناني الفلسطيني محمد الشاعر يقول: 

لا  ...............................مهُم لُظ لِ نو نعْ نا دى أنّ العِ  ظنّ   "2"مِ ـــلأ نْ ــــمِ  يرِ ـنّ لـِبما لِ  س  ــحِ ـــنُ و 

أ ن   ما  ............................... بهمُ  ىضا فيها ِر ـنــتم  ـــسْ ب   و  ّلوا به مِ تو   مِ ـــيشّ ــع الــرائِ  نْ ـــح 

 "3" مِ جُ ر  من ال ف  صْ قعد  ابتسامته، ب   ...............................هُ الُمزِن ي تب عُ  ق  رــب وا أ نّ وما د ر  

  الثورة العربيّة الكبرىحدد الموضوع الذي يمثله كّل بيت من الأبيات الشعريّة من موضوعات شعر. 

  ختمت الأبيات بمقطع " ِم "(. .ظلمهمالاستياء من سياسة العثمانيين، ووصف( 

..................................................................................... 

 ويصف جميل الزهاوي إعدام جمال باشا السفاح أحرار العرب، فيقول: 

ع   ّنة  ر   تٍ بـيــ لّ ــي كــوف ............................... لُ ــيــلخو   صاحب   عودٍ  لّ على كُ   لُ ــويـو 

ْوق  ُجذوعِ  ُوجوه   ك أ نّ  ماءٍ تُ  ............................... مْ هِ الق ْوم ف   في الّصباح أفولُ  جوُم س 

  الثورة العربيّة الكبرىحدد الموضوع الذي يمثله كّل بيت من الأبيات الشعريّة من موضوعات شعر. 

  ،ختمت الأبيات بمقطع " ُل "(. .ووصف ظلمهمالاستياء من سياسة العثمانيين( 

 ما مناسبة الأبيات السابقة؟ 

 يصف جميل الزهاوي إعدام جمال باشا السفاح أحرار العرب. 

............................................................................................................................................................................... 

المغول  ا للدماء، سيطر على قبائلس سفاكً أا شديد البا عسكريًّ مؤسس الدولة المغولية وإمبراطورها، كان قائدً  :( جنكيز خان1) 

 هـ( 624والترك و السلاجقة وغيرهم، )ت 

 .  هنا الاحتلال أو غيره، والمقصود المحراثورين المقرونين لجر ثقي العنقوق  رضةُ تالمع الخشبةُ  :يرُ نّ نخضع. ال :نونع( 2)

 .ساقطتها نجوم تماء كأنّ سب، وهي ما يظهر في اله: الشمج( الرّ 3)
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 :الشريف الحسين بن علي وأبنائه، وتأكيد أحقيتهم في الملك مدح. 3

 ".عر القوميّ لين للثورة وقائدها بقصائد من عيون الشّ وهتفوا مهلّ صدح العديد من الشعراء " 

..................................................................................... 

 بماذا لقب الشيخ " فؤاد الخطيب"؟ 

  ّةالكبرى، وشاعر النهضة العربيّ  ةشاعر الثورة العربي. 

..................................................................................... 

 عّلل: لقب فؤاد الخطيب شاعر الثورة العربيّة الكبرى. 

  عر القوميّ بقصائد من عيون الشّ ن مّجدوا الثورة الذي الشعراء من أبرز الشيخ فؤاد الخطيب" لأّن." 

 الشريف الحسين بعد إعلان الثورة مباشرًة، فكانت  بين يديالتي ألقاها (  تحيّة النهضة ) قصيدته المشهورة ومن أبرزها

 .ةالكبرى، وشاعر النهضة العربيّ  ةسببًا في منحه لقب شاعر الثورة العربيّ 

..................................................................................... 

 " تحيّة النهضة نموذج من قصيدة ": 

الهْ عى الع  ير فمثلك  هضْ وانْ  ............................... رماحوال البيت   يّ حريف والشّ  حيّ   م ماذّ د  و 

 (1أما )سّ الأين وال ىضر ي   ك  ان غيرُ ــــــك إنْ  ............................... أنت لها ءامّ ة الشّ الهمّ  ب  ـــيا صاح

ــبني ال إيهٍ   ى الأكوان ُمبتسماـلــّل عــــجرًا أطــــف ............................... كمــل   رار إنّ ْحـــالأب ر  ــع 

 امفصـــان ُمنــــا ما كصلً تّ اد  مُ ـعْد ــــق ...............................ُهْم ثار وم  وــــيــت  الــأنو يّ ّنبال ن  يا بْ 

  الثورة العربيّة الكبرىحدد الموضوع الذي يمثله كّل بيت من الأبيات الشعريّة من موضوعات شعر. 

 ختمت الأبيات بمقطع " ما "(.مدح الشريف الحسين بن علي وأبنائه، وتأكيد أحقيتهم في الملك( . 

..................................................................................... 

 "؟وما مناسبتها ؟من قائل قصيدة " تحيّة النهضة 

 الشيخ " فؤاد الخطيب": القائل. 

 عر القوميّ عيون الشّ  وهي ،الثورة يدمج؛ لتالشريف الحسين بعد إعلان الثورة مباشرةً  بين يديألقاها "  :المناسبة." 

..................................................................................... 

  ّل بن الحسين، فيقول:عبد هللا بافقيه الأمير عبد هللا الأوّ  ويمجد الشاعر الجزائري 

م ْن س ............................... ادً ــــــــــلاء سعى و ج  عمن لل أيا ج  ــــاد  الأنام أبً ـــــو   ّداـــــــــا و 

 ادً ـــــف  ـــْن يُ ـــــفي البريّة م   ك  مثلُ و   ............................... يــــجا بروحيْ ك فارس اله  ْديتف  

بْد  هللا لياك )ع  إلى  ِ ُت ِمن  الم دائح فيك عن ظمْ  ............................... يــــــ( إنّ  ع   داــقْ ـ

 
ُ
 داـــــجــذاك مــُت بلْ نا و  لً رقيُت عُ  ............................... يامي لأنّ سّ بمدحك ال تُ فْ شر

  الثورة العربيّة الكبرىحدد الموضوع الذي يمثله كّل بيت من الأبيات الشعريّة من موضوعات شعر. 

 (. دا. )ختمت الأبيات بمقطع " مدح الشريف الحسين بن علي وأبنائه، وتأكيد أحقيتهم في الملك" 

..................................................................................... 

  ؟الأبيات الشعرية السابقة؟ وما مناسبتهامن قائل 

 عبد هللا بافقيه "  الشاعر الجزائريّ : القائل". 

 ل بن الحسينعبد هللا بافقيه الأمير عبد هللا الأوّ  يمجد الشاعر الجزائريّ قالها : " المناسبة". 
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  الغلاييني ته في الملك يقول الشاعر اللبناني مصطفىحقيّ ألشريف الحسين بن علي وتأكيد اوفي مبايعة : 

 لبغ  لا ال رعِ الشّ  بحقّ  مامُ الإِ  تــأن ............................... هُ ــعُ ـالــــط نُ الميمو كُ ـــلم  ـــها اليا أيّ 

ر   ُدورغم الع   ............................... ب  ــيْ رها ر ـــم، ما في أفةُ الخلالك    ب ـق الشغِ حمالأ م  غو 

 لتهبالقلب مُ  هان  ص بّ لو   بطرفِ  ..............................  رة  ـــاظــــرب نـــعُ أبا الُملوك إليك ال

 ربعوال خيرًا على الإسلامِ  تفيضُ  ............................... ا دً ـي  ن  الأكرمين بْ  يا بايعك  نُ  د دْ فامْ 

  الثورة العربيّة الكبرىحدد الموضوع الذي يمثله كّل بيت من الأبيات الشعريّة من موضوعات شعر. 

 (. بِ . )ختمت الأبيات بمقطع " مدح الشريف الحسين بن علي وأبنائه، وتأكيد أحقيتهم في الملك" 

..................................................................................... 

  ؟الأبيات الشعرية السابقة؟ وما مناسبتهامن قائل 

 الغلاييني مصطفى" الشاعر اللبناني : القائل ". 

 ته في الملك لشريف الحسين بن علي وتأكيد أحقيّ افي مبايعة قالها : " المناسبة". 

............................................................................................................................................................................... 

 :وصف تجاوب الأمة العربية مع الثورة. 4

  شتى الأقطار اوب الأمة العربية مع الثورة من جتبيّن سبب.  

  ّطر دون آخر، فشارك فيها من كل حدب وصوب الكبير قمقصورة على  لوه في الوحدة و التحرر، وهي ليستلما أم

 .ن في سبيل التحرر والقضاء على الطغيانتيوبسالة كبير  والصغير بعزيمة

..................................................................................... 

  حرك الجيوش العربية:ت ااد الخطيب واصفً ؤيقول الشاعر ف 

ِ ّر وُ ـــ بالغص  ت   ا الّرحابِ ــريّ ...............................  الوادي لالِ في ظِ  بُ ِلم ن الم ضاِر   د؟ا

ر  ن  ...............................  ربٍ ــعْ ـــي   ةُ ـــأُمّ  ك  ــلْ ـــ تِ رُ ـــــبـــهللا أك  ادِ ــجوار والأنْ غْ من الأ   تْ ف 

الأ ت المراحل  و  ط ة  ُمتْ  والبيضُ ...............................  ع  رّ ـــشُ  ةُ ــــسنّ و   مادِ غْ ِمن  الأ ل ع 

م     دادِ ــاريخ، والأجـــتــباهلل، وال...............................  واثقٍ  ة  ي  شْ ي، مِ غْ الب   ت دك   تْ ش  و 

يْ  تِ وْ للم...............................  لاُمهمغُ ُهْم و  ْهلك ع  وّ ــــطــــت   رب  ــع   خّ غ   ادِ ـيـقــب رٍ ر  ُمس 

ث ب تْ   قـفي ت   مْ ــهِ ـــبِ  و 
ْ
 ادِ ـهّ ز  ــال ِعّفةُ و   الغزاةِ  مُ م  هِ ...............................  ع ُكّل كريهةٍ ـــ

  الثورة العربيّة الكبرىحدد الموضوع الذي يمثله كّل بيت من الأبيات الشعريّة من موضوعات شعر. 

 (. ادِ )ختمت الأبيات بمقطع " . وصف تجاوب الأمة العربية مع الثورة" 

............................................................................................................................................................................... 

 :رثاء الشريف الحسين بن علي .5

  :العربيّ  في وجدان الشعراء في شتى بقاع العالم ى كبير  كان لوفاة الشريف الحسين بن علي صًد عّلل . 

 .لما له من مكانة دينية وقومية 

  :يقول أحمد شوقي 

 هاشمْ  كِ ئِــلاــم  ـو الــا أبـــهـــيــف ام  ــــق...............................  مْ تِ آم ماءِ والسّ  ِض في الأْر  ك  ل  

ــــل ــيــالــهــبـال ةِ ي  لْ با العِ أيا   ؟مْ عاصِ  الموتِ  ن  ل مِ ه هرّز الك ءآبا...............................  لْ س 

ع   موعِ في الدّ  دادُ ب غْ  لك  تِ   مْ ـــواجِ  امُ ـــــشّ ـــوال وادِ ـــّســـوراء ال نُ ...............................  ّماــو 

اش لُ  ىر بْ ع  ر صمفنا ر كْ تو  كوبُ ُن  ............................... بـــنــاو   الحمــائـــمْ ي ـــباك يونِ العُ  س 
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  الثورة العربيّة الكبرىحدد الموضوع الذي يمثله كّل بيت من الأبيات الشعريّة من موضوعات شعر. 

 (. مْ )ختمت الأبيات بمقطع " . رثاء الشريف الحسين بن علي" 

..................................................................................... 

 :ي بذكرى الثورة العربية الكبرىالتغنّ  .6

  :( سمة تميزه عن الأعوام م2016) ا بذكرى الثورة العربية الكبرى، وقد كان للعامة سنويًّ ة الهاشميّ تحتفل المملكة الأردنيّ عّلل

 .الأخرى

  حيدر محمود الثورة العربية الكبرى، وفي هذه المناسبة نظم الشاعر  بمرور مئة عام على انطلاقةاحتفلت المملكة لأّن

 .الشهداء( قصيدة بعنوان )سيد

..................................................................................... 

 :"قال حيدر محمود في قصيدته " سيد الشهداء 

 فادوالأحْ  اءِ ــنــبأال ونِ ــــيــــي عُ ــف...............................  اسً شم ُيشرقُ  نُ يْ ُحس  ال ريفُ والشّ 

  ي  ــهِ 
تُ تْ ط  عْ ايات، أالّر  مّ أُ  لادـــيـــمــال ادة  ـــهــــش ُحرٍّ  لّ ـــــكُ ...............................  عطي، و 

ل ع   ادِ ــفــــصْ قيود، والأـن ظلام الــم...............................  شعوب   تْ تفاق  سها اقِ فْ ـى خ  ـــو 

ُكل  ـــر  ............................... ْمــالج   ذي يوقدُ ـــال هُ د  ــــها و حْ رُ جم  ادِ ــر م ضُ ـــحْ ــم  يراِن النّ  و 

  الثورة العربيّة الكبرىحدد الموضوع الذي يمثله كّل بيت من الأبيات الشعريّة من موضوعات شعر. 

  ّ(.  ادــر م ،ادِ ْصـفالأ ،يلادـمــال ،فادالأحْ  "(. ). )ختمت الأبيات بمقطع " اِد ي بذكرى الثورة العربية الكبرىالتغن 

..................................................................................... 

  وما عنوانها؟ ؟الأبيات الشعرية السابقة؟ وما مناسبتهامن قائل 

 الّشاعر " حيدر محمود : القائل". 

 وفي هذه المناسبة نظم الشاعر الثورة العربية الكبرى بمرور مئة عام على انطلاقة المملكة لااحتفبمناسبة : المناسبة ،

 .الشهداء( بعنوان )سيدحيدر محمود قصيدة 

............................................................................................................................................................................... 

  94-93صالأسئلة 

 :من خلال دراستك النماذج الشعرية لشعر الثورة العربية الكبرى 

 العرب؟ ها ثورًة كلّ على أنّ  لُ لّ ما الذي يد. أ

 .ما ورد على ألسنة الشعراء العرب من الأقطار العربية المتنوعة من حسبان الثورة بادرة خير للعرب 

..................................................................................... 

 استنتج المبادئ التي نادت بها الثورة العربية الكبرى. .ب

 العربية الكبرى قامت في سبيل مقاومة الظلم وسعيًا وراء استرداد الحقوق الضائعة.. الثورة 1

 . تقديم التضحيات والشهداء طريق للحصول على الحرية.2

 . الشعوب العربية تجمعها عوامل مشتركة من لغة وثقافة وتاريخ.3

 . الافتخار بالقوميّة العربية والأمجاد السالفة.4

 ناؤه وأحفاده ينتمون للبيت النبوّي الهاشمي، وهم أصحاب حّق في الملك.. الحسين بن علي وأب5

 .. الثورة العربيّة الكبرى ثورة كّل العرب، وقد خاضوها طواعية لا كرًها6
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  .في رأيك، ما سبب الحديث عن البعد الديني في شخصية الشريف الحسين بن علي 

  الّناس إلى الالتفاف حول أبناء السلالة النبويّة لا سيما إذا  عن البعد الديني يدفعالأّمة العربيّة أّمة متدينة بطبيعتها، والحديث

 كان أصحابها ممن حملوا هّم العرب وبادروا إلى الوقوف في وجه الظلم.

............................................................................................................................................................................... 

  أجب عّما يليهما: ثمّ  ،صين الآتييننّ اقرأ ال 

 :)يقول الشاعر فؤاد الخطيب في قصيدته ) إلى جزيرة العرب 

فــيــف كُ ـــلْ ـــالمُ  إِن   ك  ـيــنــي ب  ــك  و   ادِ ــفـــللأح اءِ ـــــن الآبـــــم ق  ــــــــح ............................... هُ و 

 "عاد"نْهضة " ي ْوم  ِد "بابل  هْ من ع  ...............................  اقهمْ عني أــف خِ ـــاريـــتّ ــــال ةُ ــــناـــوأم

 ادـأو ب حّضرٍ ــت  ـــْن مُ ـــمان ـــدنــــع...............................  طان  أوقحمْن ب ني  ومن الأشاوِس 

لى هُ ي مْ ...............................  سبيُلُهمو  هْ م ْجِد ف  ـلــلِ  روا ـــبــــانفإذا   دادــدًى و س  ـشون  فيه ع 

..................................................................................... 

  تحرسك عين عناية الّرحمن (:ويقول الشاعر إلياس فرحات في قصيدته( 

ْر  مْ  ت  أطأبْ ...............................  انِ ـــــدنــــى عــتــيا ف   ك  ـعرشُ  شُ الع 
 لانِ ــفي الإع ت  رعْ أ سْ  أ 

 انِ ـــــة الأركــروســحْ ــمًة ــيمونــم...............................  ةً ـــكـــلاك أريــعُ ى ــإل مُ آـــشّ ــهدي التُ 

ر شوا ال  انـســحْ ــعلموا بيوم قدومك المِ ...............................  عندما ك  س في طريقِ ئفانّ ف 

ر شانّ  ولو ف  ـمـوب لـلــقُ ـوا الــُهْم ف  جّ ــت   ديًنا...............................  واا و   ي ــع القانـيــقنّ ــالــل بــس 

..................................................................................... 

 ما الموضوع الذي يمثله كل من النصين السابقين؟ .أ

 .مدح الشريف الحسين بن علي وأبنائه وأحفاده، وتأكيد أحقيتهم في الملك، والاعتراف بفضلهم والولاء لهم 

..................................................................................... 

 استخرج البيت الذي يحمل كل فكرة في ما يأتي: .ب

 نجاله على العرب.أ. الاعتراف بفضل الحسين بن علي و1

ر شانّ  ولو ف  ـمـوب لـلــقُ ـوا الــُهْم ف  جّ ــت   ديًنا............................... وا ا و   ي ــع القانـيــقــنّ الــل بــس 

 .. التذكير بالماضي المجيد٢

لى هُ ي مْ ............................... سبيُلُهم و  هْ م ْجِد ف  ـلــلِ  انــــبـــروا فإذا   دادــدًى و س  ـشون  فيه ع 

..................................................................................... 

 ا من الخصائص الفنية المشتركة بين النصين السابقين.استنتج ثلاثً .  جـ

 . استخدام النبرة الخطابية " العرش عرشك، الملك فيك وفي بنيك" والتعبير المباشر عن المعاني.1

العاطفة وسموها من خلال تأكيد أحقية الشريف الحسين بن علي بالملك والتعبير عن فرح العرب به والافتخار . حرارة 2

 بتاريخه العظيم وسبيل المجد الذي يسلكه والاعتزاز بالقوميّة العربيّة.

 . التزام عمود الّشعر العربّي.3

............................................................................................................................................................................... 

   ًّما درست ح ذلك من خلالا للأحداث السياسية، وضّ تاريخيًّ  اُيعّد شعر الثورة العربية الكبرى سجل. 

  والأشخاص والتواريخ والأوضاع والمواقف السياسيّة التي كانت إبان الثورة رسم الشعر لوحة واضحة المعالم تبيّن الأحداث

 .العربية الكبرى
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   كما بينت واقع حال العثمانيين والأذى الذي ألحقوه بالعرب، إضافة إلى مواقف العرب والّدول الأخرى من الثورة ضّد

 العثمانيين. 

  التي جرت ضمن هذه الحقبة الزمنية.الحيثيّات وبذلك، يعتبر الشعر مدونة تعلم الأجيال اللاحقة كّل 

............................................................................................................................................................................... 

   ّبيت في ما يأتي : استنتج الموضوع الذي يمثله كل 

 قال الشاعر الفلسطيني سعيد الكرمي:. أ

يْش   لْ  قيم لواء  تُ   ............................... هاِة عّز في منصّ  وعادت ُقر   ّنصال رحِ يفْ الم ْجِد ف 
ُ
 ر

 .تأكيد حّق الهاشميين في الملك 

..................................................................................... 

 :قال الشاعر العراقي محمد الهاشمي .ب

 قرارُ  هِ بِ  ر  قِ لا يُ ْمر  وأ ............................... عار   لم  الظ   إنّ  بني جنكيز  

 الاستياء من سياسة العثمانيين، ووصف ظلمهم. 

..................................................................................... 

 :قال الشاعر فؤاد الخطيب .ج

 قِ الُمتألّ  هِ سلام على تاريخِ  ............................... هالّ كُ  ةِ ر الجزي سلام على شيخِ 

 .رثاء الشريف الحسين بن علي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثورة العربية الكبرىحفظ خمسة أبيات من شعر مقرر ال 
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 التفعيلة:ا: شعر لثً ثا 

  2002و جيل  2001غير مطلوب لجيل. 

............................................................................................................................................................................... 

 المقاومة:: شعر رابًعا 

  :العشرين سعت في القرنساًما اتّ جا وصراعات عاش العالم العربي منذ أواخر القرن التاسع عشر أحداثً عّلل. 

   هاتومقّدر  : البريطاني، والفرنسي، والإيطالي على الوطن العربياء سيطرة الاستعمار الأجنبيّ جّر. 

   ّقاوم الاستعمار، وعكس الواقع  عراءوما أفرزته الحركة الصهيونية من احتلال فلسطين؛ فظهر على إثر ذلك فريق من الش

 .تفاصيله بكلّ 

..................................................................................... 

 :داعيةإبا لحالات ًز شكلت رمو برزت في كل مرحلة أصوات شعرية عّلل. 

  تفاصيله الواقع بكلّ  واالاستعمار، وعكس واقاوم الذين عراءر  فريق من الشّ وظهبسبب. 

..................................................................................... 

  بيّن سمات برزت في كل مرحلة أصوات شعريةو ،تفاصيله الواقع بكلّ  واالاستعمار، وعكس واقاومالذين  عراءفريق من الشّ ظهر .

 هذه الأصوات.

  الصافية  ة و اللغةصوير والخيال المبدع و الصور الفنيّ ُيلمس فيها جمال التّ  داعيةإبا لحالات ًز رموهذه الأصوات شكلت

 .الصادقة والنبرة المؤثرة

..................................................................................... 

  :الموضوع للحديث  ا من هذاجزءً  خصصبشكل عام، في حين  "ةالأقطار العربيّ  " شعر المقاومة فيعرض شعر المقاومة عّلل

 ."شعر المقاومة الفلسطينية" عن 

  بوصف فلسطين هي الجرح النازف إلى يومنا هذا. 

............................................................................................................................................................................... 

 :يتناول شعر المقاومة جانبين 

 .شعر المقاومة في الأقطار العربيّةجانب عام: وهو  .1

 . جانب خاص: وهو شعر المقاومة الفلسطينية.2

..................................................................................... 

  الخصائص الفنية لشعر المقاومةاذكر: 

 .والحث على المقاومة الحديث عن استنهاض الهمم وإبراز التضحياتما عند تتجلى فيه النيرة الخطابية، ولا سيّ  .1

 .ووصف مشاهد المقاومة تصف بالوضوح في المعاني والأفكار، مثل الحديث عن تأكيد الشعراء القومية العربيةي. 2

فيها عن معاناة يتحدث  ها. يظهر ذلك في قصيدة محمود درويش التيتيتسم بحرارة العاطفة الوطنية والقوميّة وقوّ  .3

 ع إلى الحرية.الشعب الفلسطيني من تشرد وقتل وعذاب وتطلّ 
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 :شعر المقاومة في الأقطار العربيّة 

 ها:اذكر عددًا من المضامين،  في الأقطار العربيّة تناول شعر المقاومة 

 .قدمها شهداء المقاومة إبراز أهمية التضحيات التي. 2              .استنهاض الهمم وإثارتها لمقاومة المستعمر  .1

 .ةة العربيّ تأكيد مفهوم القوميّ . 4  .                                      وصف مشاهد المقاومة. 3

..................................................................................... 

  في الأقطار العربيّة، ومّثل عليها: شعر المقاومةتناولها الشعرية التي  المضاميناذكر 

 .استنهاض الهمم وإثارتها لمقاومة المستعمر . 1

  :حمل الشعراء في الأقطار العربية كافة مهمة استنهاض همم الشعوبعّلل. 

 د.في وجه المستعمرين والخلاص من طغيانهم و استبدادهم، وأّن الأمة ستبعث من جدي من أجل الوقوف 

..................................................................................... 

  ّإذ يقول:القاسم الشابيّ  أبير عن هذا المعنى أبيات الشاعر التونسي وتعب ، 

ياُب ي ْومً عْ إذا الشّ  لا ُبد   ...............................ة ا أراد الح   رْ د  ـــقــال يستجيب  أ ْن  ف 

لا ............................... يـلـجـنــي أنْ  لِ ــيْ ــللّ  د  ـــــبُ  ولا   ِد أ نْ ــيْ ـــق  ِلل ُبـــــد   و 
ْ
 ينكسر

د   ...............................ئناُت لي الكا التْ ــــذلك قــك ح   تـتـرْ سْ مُ ــها الني روحُ ثو 

  المقاومةشعر  مضامينالذي يمثله كّل بيت من الأبيات الشعريّة من المضمون حدد. 

 (. رْ )ختمت الأبيات بمقطع "  ." شعر المقاومة في الأقطار العربيّة" استنهاض الهمم وإثارتها لمقاومة المستعمر" 

..................................................................................... 

 :ويقول سليمان العيسى في ثورة الجزائر 

 ل  يْ ل   ُر أْن ينهار  كْ البِ  بيعُ الرّ 

 رْ ئِ يْد  ثاقال ي دوس   أنْ 

 رُ كْ البِ  بيعُ الرّ 

ق  سْ يُ  أنْ   اد  لّ ج   ح 

أ ْن   رْ ئِ زايا ج  ت حْ و 

  المقاومةشعر  مضامينالذي يمثله كّل بيت من الأبيات الشعريّة من المضمون حدد. 

  شعر المقاومة في الأقطار العربيّة" وإثارتها لمقاومة المستعمراستنهاض الهمم ". 

  (.جزائر، لّاد  جالبكر، ، ليْل، ثائرْ بكلمات دالة: )ختمت الأبيات 

............................................................................................................................................................................... 

 .إبراز أهمية التضحيات التي قدمها شهداء المقاومة .2

   ؟عها إلى الحياة الكريمةيقاس تمسك الأمم بحريتها وتطلّ ِبم 

 يبدأ به أهل  ا لاستكمال الطريق الذيًز فتقدمها في سبيل ذلك الهدف، فقد كانت التضحيات حا بمقدار التضحيات التي

 بق في السعي لنيل الحرية للشعوب. السّ 
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  المختار زعيم المقاومة الليبية ضد الاستعمار الإيطالي: شوقي في رثاء عمر أحمديقول 

 اء  ـــســــم اح  ـــبــالوادي ص يستنهضُ  ............................... واءً ـــــــل الِ ـمّرِ ـي الـف ك  ـتاــفرُ زوا ــــــك  ر  

ـا أــي  اء  ــضِن م  على الزّما يوف  سّ كسو الي   ...............................لا ـــفــالـُد بّر ـجـمُ ال فُ ــيــّســا الــهيـ 

أ حْ أبْ  ............................... ّندٍ ُمه   لّ كُ  ـْمدُ اري غِ ــحـــصّ ــك الــــلـــت  لاء  ـــــــُدّو ب  ـــع  ـــي الـن  فـس  ـلى ف 

لى الالم   فاخترْت   ُخيّرْت    راء  ـــــث   مّ ـــلُ ــت   ا أوْ ــاهً ـــن جــبْ ـــْم ت  ـــــــل   ............................... وىّط بيت  ع 

ل  ود ــُد الأســـهْ ــم   اــيــقــريـــأف  اء  ــــســا ونلً ـــك  أ راجــيْ ـــل  ــع   تْ ـجّ ــض   ............................... هادُ ـحْ ــو 

  ثم بيّن مناسبتها.المقاومةشعر  مضامينالذي يمثله كّل بيت من الأبيات الشعريّة من المضمون حدد ، 

 (. اء)ختمت الأبيات بمقطع "  ." شعر المقاومة في الأقطار العربيّة" إبراز أهمية التضحيات التي قدمها شهداء المقاومة" 

 المختار زعيم المقاومة الليبية ضد الاستعمار الإيطالي عمرلشوقي  أحمد رثاء: مناسبتها. 

..................................................................................... 

  ّمصر فيقول: لاثي علىتضحيات الشعب المصري في الخلاص من العدوان الثّ ر فوزي عطوي ويصو 

 اميةْ دّ ر الصْ مِ  ساة  ا شاهًدا م أْ ي ............................... ةْ اريالضّ  حوِش الوُ  نِ ع   تاك  ف   ثْ حدّ 

ـــْوم  ـــي   فالِ الأْط  عنِ  ثْ حدّ   يةْ ـانــفــال ماءِ دّ ها بالافتدوْ  كيف   ............................... دواّر ـم  ت 

 ةْ ـانيـموع القالد   ُهمُ نُ ُعيو ر فتْ ذ   ...............................ى حينما ــامـتـيـوال ـىامــــالأي وعنِ 

ت ع   ة  قّر ؤمُ  ن  ــيْ ــع   ...............................ْم ــهُ ــل   تْ د  ــب  ـــف   ُهمْ أجفانُ  تْ دهّ سو   ةْ ـــيـــباك ن  ــيْ ـــو 

  ثم بيّن مناسبتهاالمقاومةشعر  مضامينالذي يمثله كّل بيت من الأبيات الشعريّة من المضمون حدد ،. 

 (. ـية)ختمت الأبيات بمقطع "  ." شعر المقاومة في الأقطار العربيّة"إبراز أهمية التضحيات التي قدمها شهداء المقاومة" 

 مصر  لاثي علىالمصري في الخلاص من العدوان الثّ ر فوزي عطوي تضحيات الشعب يصوّ : مناسبتها. 

............................................................................................................................................................................... 

 .وصف مشاهد المقاومة. 3

  :الكبيرة قصائدهم عند النكبات تكن النكبات لتوقف حس الاندفاع نحو المقاومة، فكان الشعراء يتبارون في نظملم عّلل. 

   ًا على المقاومة.لتكون باعث 

  دمشق على يد المستعمر الفرنسي، إذ يقول: نكبةفي  أمير الشعراء أحمد شوقي ونلمس ذلك في قصيدة 

 صعقُ و   ف  ْط خ   هِ ئِ ماس وراء   ............................... اـوالم ناي فِ ــذائــقـــلــل لٍ ــــيــبل

ديُد ا اسْ  ...............................فق   أُ رّ حمإذا ع ص ف  الح  ن باتِِه و  لى ج  دّ ـــــع    و 
 قُ ـــفْ أُ

ر ـــفُ ر ــعــتار وّ ـــثّ ــال دمُ   ق  ـــــــحو ور  ــن هُ ـــأنّ  مُ ـــل  ــعْ ــت  و   ............................... اـسـنْ ُه ف 

 واـــقـبــ ليمُ هِ ْومِ ق  وزالوا دون   ............................... ياحها لتـتُ ـيــتْ ــفِ  ات  ــــم لاد  ـــــب

لِ   ق  د  ــيُ  ةٍ ج  رّ ــضــمُ  دٍ ــي لّ ـــكُ ــبِ  ............................... اب  ــــب راءِ ــحمــال ةــيّ رّ ــــحُ ــلــو 

  المقاومةشعر  مضامينالذي يمثله كّل بيت من الأبيات الشعريّة من المضمون حدد. 

 ( ُق، قوا)ختمت الأبيات بمقطع "  .وصف مشاهد المقاومة" 
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 .ةة العربيّ مفهوم القوميّ  تأكيد .4

 فيقول:، ةً في الوطن العربي عامّ  إلى وحدة صفوف المقاومة (يشير محمد مهدي الجواهري في قصيدته )ثورة العراق 

 عُ طامـا المإلّ  ق  بْ ت   لمْ  إنْ  ش  يْ فلا ع   ............................... عُ ـراج رِ ّدهْ ال من   ىذي ولّ الّ  لّ ــع  ـــــل  

 وارعُ ــــشّ ــــلوا هُ ــواقُ ــــسْ ا أـهدّدُ ر  ــــتُ  ............................... ةٍ ــضــهــنــب العراقِ  ضاعُ وْ أ ثُ دّ ــــح  ــتُ 

ق دْ   كي الجوامعُ تبْ عو ف  دْ ــــــــت   ُسهُ كنائ ............................... دةً ـحو قِ رشّ في ال روني أنّ بّ خ و 

بّ  ق ْد ح   ل ها و طلائعُ  حتْ لاْد ــق   رُ ــــئِ اــشـــب  ............................... ةً ــــض  ـــهـــن   بِ ْر عُ روني أن ّ للِ و 

 عُ ـــدائِ و  ـــال ر د  ــــْن تُ أا ــــمً وْ ــــي   د  بُ  لاف ............................... ةً ـــــعـــرق كان  وديبوا أّن هذا الشّ ه  

  المقاومةشعر  مضامينالذي يمثله كّل بيت من الأبيات الشعريّة من المضمون حدد. 

 ( عُ )ختمت الأبيات بمقطع "  .ةة العربيّ مفهوم القوميّ  تأكيد". 

 ممن اقتبس الشاعر عجز بيته الشعري الآخير؟ 

 .اقتبسه من قصيدة الّشاعر لبيد بن ربيعة العامري 

............................................................................................................................................................................... 

 الفلسطينية شعر المقاومة: 

 اذكرها.لأسباب،  ا في شعر المقاومة العربيّ ا واسعً ًز شعر المقاومة الفلسطينية حي تبّوأ 

 معاناة فلسطين من الاحتلال الصهيوني حتى يومنا هذا.. 2                      مكانة فلسطين الدينية.. 1

..................................................................................... 

  ّاذكرها. ،المقاومةشعر لِ ا رموًز  صبحواء أما فيها، وبرزت أسماء شعرا استطاع الشعر أن يعبر عن التجربة الفلسطينية بكل 

 عبد الكريم الكرمي.. 5    .اديّ ز  توفيق . 4    القاسم سميح.3    محمود درويش. 2.    خته فدوى طوقانأإبراهيم طوقان و. 1

..................................................................................... 

 اذكرهما.مرحلتين متداخلتين شعر المقاومة الفلسطينية يمكن أن تميز في ، 

 اذكرهما.مرحلتين متداخلتين مّر شعر المقاومة الفلسطينية في ، 

 ة.كيد الهويتأمرحلة اكتشاف الذات و. 2ت.                    مرحلة البحث عن الذا. 1

............................................................................................................................................................................... 

  :مرحلة البحث عن الذاتشرح المرحلة الأولى: 

 .وضح المقصود بــ : مرحلة البحث عن الذات 

  ش عن شخصية الفلسطيني اللاجئ المنتزع من أرضه بعد أن شعرهم وهي المرحلة التي عبّر فيها الشعراء من خلال 
ّ
ده ر

 .ساة بأهمية البحث عن هويتهأالمحتل، وأشعرته الم

..................................................................................... 

   اذكر أبرزها. ،موضوعات شتى في مرحلة البحث عن الذات شعر المقاومة الفلسطينيةتناول 

 ضال.نّ الدعوة إلى ال. 4.     بالعودة الأمل. 3.      وصف المذابح التي تعرض لها الفلسطينيون. 2.      الحنين إلى الوطن. 1

..................................................................................... 

 بسماٍت عدٍة، اذكر أبرزها. البحث عن الذاتفي مرحلة المقاومة الفلسطينية  اتسم شعر 

 الواقع المّر. ا علىالحزن ردًّ . 2.         النبرة الخطابية. 1
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  ا عذاب الشعب الفلسطيني بعد النكبةيقول محمود درويش مصوًر: 

ن يْنا   ّماهُ أُ  اي نُ حْ ن  ماذا ج 

 ؟نيْ رّت  م موت  ن  حتى 

 ةْ ياح  الفي  تُ ن مو ةً ّر م  ف  

م ّر    وت!الم  موُت ِعْند  ن   ةً و 

ت   لْ ه صافِ ّصفْ ة البيا غا  ينْ ْذُكر س 

 ينْ حز الك ْحت  ظلّ ت   هُ ذي ر م وْ أّن الّ 

 ؟سانْ إنْ  يّتٍ م ءٍ شي كأيّ 

 إنسانْ أّنني  ن  ريكُ ذْ ت   لْ ه  

ت    ؟انْربالغِ  ةِ و  ْط س   نْ ي مِ ّثتجُ  ن  فظيحْ و 

 اهمّ أُ يا  وأنتِ 

 فاقْ والّر  لُ وتي والأهْ خْ ووالدي وإِ 

لّ   ياءْ أ حْ ُكْم ل ع 

لّ ل    تْ واأمْ  ُكمْ ع 

لّ ل    وانْ ُعنْ لي بلا ثْ مِ  ُكمْ ع 

 الإنسانْ  ةُ ما قيم  

 نْ ط  و  بلا 

ل  بلا   مْ ع 

 ؟وانْ عنما ودون  

 ؟الإنسانْ  ةُ ما قيم

  ّأّي هذه المراحل تمثله أبيات قصيدة " محمود درويش"؟، مرحلتين متداخلتين شعر المقاومة الفلسطينية ز فييمكن أن تمي 

 بكلمات دالة وضع تحتها خّط  الأبيات الّشعريّة عن الذات. " ختمت مرحلة البحث". 

..................................................................................... 

  المقاومة.حدد الموضوع الذي يمثله كّل بيت من الأبيات الشعريّة من موضوعات شعر 

  " .مرحلة البحث عن الذات".شعر المقاومة الفلسطينية 

..................................................................................... 

  وما الخصيصة التي اتسمت بها الأبيات الشعرية السابقة من خصائص شعر  ؟ذا يصور الّشاعر فيها؟ وماقصيدةال قائلمن

 المقاومة؟

 محمود درويش: القائل. 

 عذاب الشعب الفلسطيني بعد النكبة رصوّ ي :الصورة. 

 "حرارة العاطفة القوميّة والوطنيّة. :الخصيصة " السمة الفنية 
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  مرحلة اكتشاف الذات وتأكيد الهوية: الثانيةشرح المرحلة: 

  : مرحلة اكتشاف الذات وتأكيد الهويةوضح المقصود بــ. 

  الرؤية، واليقين بضرورة تجاوز الواقع  نضج الوعي ووضوح عن شعرهم وهي المرحلة التي عبّر فيها الشعراء من خلال

 ، وذلك بعد التجربة الُمرّة التي عانوها منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية.لصنع المستقبل وتحرير الأرض و الإنسان

..................................................................................... 

  الشاعر عبد الرحيم محمود وليق : 

أ ح  دىّر ــهاوي القي بها في م  لْ وأُ  ............................... تيــي على راحـــــروح لُ ــمـــس 

 ىد ــــالعِ  غيُظ ي   ات  ـمــم   اـــوإمّ  ............................... ق  ــديص  ـــال ر  تــــُســـ ة  اــيـــح  ا ــــإمّ ــف

ن    ىـــنــمُ ـــل الــيْ ــن  روُد الم نايا و  وُ  ............................... انِ ـتـلها غاي ريفِ ـــشّ ـــال ـــسُ فْ ــــو 

 ىـمالحِ  رام  ح   نابِ الج   م خوف   ............................... إْن لْم أُكنْ  تُ شْ ؟ لا عِ وما العيشُ 

  ّأّي هذه المراحل تمثله الأبيات الشعريّة الّسابقة؟، مرحلتين متداخلتين شعر المقاومة الفلسطينية ز فييمكن أن تمي 

 .( ى)ختمت الأبيات بمقطع "  مرحلة اكتشاف الذات وتأكيد الهوية". 

..................................................................................... 

  المقاومة.حدد الموضوع الذي يمثله كّل بيت من الأبيات الشعريّة من موضوعات شعر 

  " .مرحلة اكتشاف الذات وتأكيد الهويةشعر المقاومة الفلسطينية ." 

..................................................................................... 

  فّسر هذه العبارة.حكرا على شعراء فلسطينلم يكن شعر المقاومة الفلسطينية ، 

  إّن مكانة فلسطين الدينية ومعاناتها من الاحتلال الصهيونّي والذي ما زال مستمرًّا حتى يومنا هذا أوجد تعاطًفا كبيرًا من

 .يحيّون صمود شعبها وإلى مناصرتهالعرب  شعراء هبّ مختلف الأقطار العربيّة والإسلاميّة وغيرها من الدول، و

............................................................................................................................................................................... 

 الأخطل الصغير (: الشاعر اللبناني بشارة الخوري ) يقول 

ل يْهِ  الغارُ  س  بِ ل   ............................... هــــل دق  الم جْ ا ص فّ هادً با جِ   واناجُ رْ الأُ  ع 

 ىـدانــيُ عالي لا للم   ناء  بِ و   ............................... هــب نُ طيسل  فِ  هتْ با ف  ش ر  

 اــانـتــف  ــش   شوعٍ بخُ  هُ ل ث م تْ  ............................... هاتِ ه  بْ ج   نْ سال مِ  ًحارْ جُ  إنّ 

ِت الــنً ـينأو   ر   ............................... هِ وى بِ ـــّنجــا باح   اــانــتــلــقْ ــُه مُ تْ ف  شر   ابيًّ ع 

  ّأّي هذه المراحل تمثله الأبيات الشعريّة الّسابقة؟، مرحلتين متداخلتين شعر المقاومة الفلسطينية ز فييمكن أن تمي 

  ( نا/ نى)ختمت الأبيات بمقطع "  الهوية.مرحلة اكتشاف الذات وتأكيد". 

..................................................................................... 

  المقاومة.حدد الموضوع الذي يمثله كّل بيت من الأبيات الشعريّة من موضوعات شعر 

  " .الهويةمرحلة اكتشاف الذات وتأكيد شعر المقاومة الفلسطينية ." 

..................................................................................... 

 وما دلالة نظم الّشاعر لهذه القصيدة؟ ؟  وبم لقب؟قصيدةالقائل  من 

 بشارة الخوري" الشاعر اللبناني : القائل." 

 الأخطل الصغير : لقبه. 

 أّن شعر المقاومة الفلسطينية لم يكن حكرًا على الفلسطينين فقط. :الدلالة 
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  94-93صالأسئلة 

  كيد الهوية، من حيثأالذات و ت وازن بين سمات شعر المقاومة الفلسطينية في مرحلتيه: البحث عن الذات، واكتشاف: 

 الموضوعات، والعاطفة.

............................................................................................................................................................................... 

  نة فيهالخصائص الفنية المتضمّ  ل على( للشاعر محمود درويش، ومثّ  ل أنا عربيجّ س من قصيدة ) يتآص الالنّ  أاقر: 

 لسجّ 

 أنا عربي

 داديجْ أروم كُ  ت  لبْ س

 هاحل  فْ أ تُ ا كنرضً أو

 لاديأوْ  نا وجميعُ أ

ل ْم   فاديأحْ  لنا... ولكلّ  كْ تترُ و 

 خورِ ص  وى هذي السِ 

ه لْ  ت   ف   هاأُْخذُ س 

 ل؟يكما ق مْ كُ تُ كوم  حُ 

 نْ ذ  إِ 

 ر  ل بِ جّ س  
 الأولى ةِ ح  فْ الصّ  ِس أْ

 اس  النّ  هُ ر  أنا لا أكْ 

 على أحد وطسْ ولا أ

 ْعتُ ج  ي إذا ما نّ لكِ و  

 بيصِ ت  ُمغْ  م  حْ ل   لُ كُ آ

 ذار .. من جوعيححذار .. 

 بيض  غ   نْ مِ و  

 

 

 

 

 مرحلة اكتشاف الذات وتأكيد الهوية مرحلة البحث عن الذات المقارنة

 .   الحنين إلى الوطن. 1 الموضوعات

وصف المذابح التي تعرض . 2

 .     لها الفلسطينيون

 .   بالعودة . الأمل3

 .ضالنّ إلى الالدعوة . 4

 .   الحنين إلى الوطن. 1

. اليقين بضرورة تجاوز الواقع لصنع المستقبل وتحرير الأرض 2

 والإنسان.     

. تضافر جهود الأمتين العربيّة والإسلامية في الدفاع عن فلسطين.   3

 . الحث على المقاومة.4

ظهرت عاطفة الحزن كردّة فعٍل  العاطفة

 المرّ عاطفيٍة على الواقع 

 ظهرت عاطفة الرفض للاستعمار والثورة في وجهه
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 :التمثيل على الخصائص الفنية 

 نبرة الخطابيّة: وقد ظهرت في القصيدة كاملة، ومثالها: " سّجل أنا عربي، لم تترك لنا حكومتكم، حذار حذار".أ. ال

جميعها ولْم يبق له ولأولاده شيًئا، ب. وضوح الأفكار والمعاني، فالشاعر يخاطب المحتل الذي سلب حقوقه 

 يخاطبه بلهجة شديدة بأنه لن يسكت على الضيم والقهر وسلب الحقوق.

 ج. حرارة العاطفة:

 . عاطفة الاستياء والرّفض حين تحدث عن سلب المستعمر لأرضه.1

 العاطفة الوطنيّة.. عاطفة الغضب والثورة حين حذر المستعمر من غضبه إذا غضب أو جاع، وفي ذلك كّله تظهر 2

............................................................................................................................................................................... 

  ّشعر المقاومةاها على يا إ قً عر مرآة الواقع"، مطبّ ناقش العبارة الآتية: " الش. 

  أشعار المقاومة تناولت الأحداث السياسيّة، كما تناولت الأوضاع الاجتماعية والانفعالية للعرب، كما تحدثت عن مواقف

 الّدول العظمى، وبذلك فشعر المقاومة مرآة للواقع.

 المقاومة  ويمكن الاسترشاد بشعر محمد مهدي الجواهري في وصف ثورة العراق، وأشعار محمود درويش في وصف

 .الفلسطينية، وشعر شوقي في وصف نكبة دمشق

............................................................................................................................................................................... 

  ما يليهما:اقرأ النصين الآتيين، ثم أجب ع 

 يقول أبو القاسم الشابي: 

 يا ص   لُ يْ الو   ك  ل  
ْ
ِ م مظالِ الم   ح  ر فون  و ص  ضْ تسْ المُ  ض  ه  إذا ن   ............................... دٍ غ   نْ ـــ  ّممواع 

ميم  و ص بّ  ............................... مْ ــود هُ ـيــقُ  ب دون  ْست عْ المُ  م  ــّط ـــإذا ح   يّ  طِ خْ س  ال وا ح 
 مُ ـــل  ــعْ ت  ان  أ 

ق  ـــهُ  ي هْ  ...............................ا ساخًط  ْنهضُ ْم ي  ثُ  فيغْ يُ  و  الح  ي   لامُ الّظ  شاد   ما مُ دِ ف   مُ ـــطِ ــْحـــو 

 يتايّ ويقول الب: 

 هداءالشّ  موت  ي   نْ ل  

هُ  ال ةُ ر  ذْ البِ  مُ ف   داءفِ ال في أرِض  زّهرةُ و 

ُهمُ  راءُر الش  عْ و شِ  ب ْحرُ وال لُ احِ السّ  و   ع 

..................................................................................... 

 من النصين السابقين؟ نصّ  ما المضمون الذي يمثله كلّ  .أ

 .النّص الأّول: استنهاض الهمم وإثارتها لمقاومة المستعمر 

 قدمها شهداء المقاومة.ضحيات التي النّص الّثاني: إبراز أهمية الت 

..................................................................................... 

 استخلص خصيصتين من خصائص شعر المقاومة في كلا النصين. .ب

  ،وأّنه سيهدم ما بناه أّن الحّق سينتصر لا محالة،  ففي النّص الأول يتناول الّشاعر فكرةالوضوح في الأفكار والمعاني

 أثر الشهداء وتضحياتهم. والنّص الّثاني يتناول فكرة. الباطل
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   ّفي شعر المقاومة ل من الشواهد الشعرية التي درستها في ما سبق على حرارة العاطفة الوطنية وقوتهادل. 

 يقول محمود درويش: 

 الإنسانْ  ةُ ما قيم  

 نْ ط  و  بلا 

ل  بلا   مْ ع 

 ؟وانْ عنما ودون  

 ؟الإنسانْ  ةُ ما قيم

..................................................................................... 

  دمشق نكبةأحمد شوقي ويصف: 

 واـــق ليــبـمُ هِ ْومِ ق  وزالوا دون   ............................... ياحها لتـُتـيــْتــفِ  ات  ــــم لاد  ـــــب

..................................................................................... 

 مصر لاثي علىالعدوان الثّ  فيفوزي عطوي  ويقول: 

ـــْوم  ـــي   فالِ الأْط  عنِ  ثْ حدّ   يةْ ـانــفــال ماءِ دّ ها بالافتدوْ  كيف  ...............................  دواّر ـم  ت 

..................................................................................... 

 ضد المستعمر سليمان العيسى  ثورة الجزائر ويصف: 

 رُ كْ البِ  بيعُ الرّ 

ق  سْ يُ  أنْ   اد  لّ ج   ح 

أ ْن   رْ ئِ زايا ج  ت حْ و 
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   ا أوجه الشبه والاختلاف.وازن بين شعر الثورة العربية الكبرى وشعر المقاومة ذاكًر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقاومةحفظ خمسة أبيات من شعر مقرر ال

 

 أوجه الاختلاف أوجه الشبه

 المقاومةشعر  شعر الثورة العربية الكبرى شعر الثورة العربية الكبرى وشعر المقاومة

  استهاض الهمم ووصف تجاوب الشعوب

 العربية مع الثورة والمقاومة.

  القوميّة العربيّة والاعتزاز بها.الدعوة إلى 

  .الدعوة إلى مقاومة المحتلين والاستعمار 

  وصف العذاب والظلم والقهر الذي تعرضت

 له الشعوب العربيّة.

 .إبراز التضحيات ورثاء الشهداء 

  مشاركة الشعراء من مختلف البلاد العربية

 في شعر المقاومة والثورة.

 .استخدام النبرة الخطابية 

 اطفة وحرارتها.سمّو الع 

 .الوضوح في التعبير عن المعاني والأفكار 

ينّوع بين شعر التفعيلة  يلتزم عمود الّشعر العربّي.

 والّشعر العمودي.

يمدح الشريف حسين 

وأبناؤه ويؤكد أحقيتهم في 

 الخلافة.

يمدح قادة المقاومة ويبرز 

تضحياتهم، مثل عمر 

 المختار.
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 الوحدة الرّابعة: قضايا من النثر في العصر الحديث

 اذكر أبرز الفنون النثرية في العصر الحديث: 

 المقالة الخاطرة القصة القصيرة السيرة الرواية المسرحيّة

 :مقدمة 

 .بيّن سبب نشأة الفنون النثرية وتطورها شكلًا ومضموًنا في العصر الحديث 

 شكلًا ومضموًناوالاجتماعية و الثقافية أبرز الأثر في نشأتها وتطورها  كان للأحداث السياسية. 

..................................................................................... 

  في الأدب العربّي الحديث. من أساليب التعبير في الفنون النثريةعدد ثلاثة 

 المسرحية. . 6    .        الرواية .5    .     السيرة. 4          .القصة القصيرة. 3 .       الخاطرة. 2 .         المقالة. 1

............................................................................................................................................................................... 

  ًالمقالةاأول :: 

 .وضح المقصود بـــ " فّن المقالة" في العصر الحديث 

  ّتجاهها، وقد تظهر فيه شخصية  ل فكرة ما أو إثارة عاطفتهه بتقبّ قارئا بهدف إقناع ا معينً ، يتناول موضوعً نثريّ  أدبيّ  فن

 الكاتب.

..................................................................................... 

  ؟ وِبم  تمثلت؟ظهرت ملامح المقالة في أدبنا العربيّ متى 

 منذ القرن الثاني للهجرة : ظهرت ملامحها. 

 رسائل الجاحظ، التي أشبهت من بعض الوجوه المقالة العربية الحديثة. :في تمثلت في أحسن صورها 

..................................................................................... 

 من حيث موضوعها وأسلوبها. شكل  المقالة حديًثاالمنحى الذي اتخذه  وضح 

  اأدبيًا جديدً  فنًّاحتى نستطيع القول: إنها ُعّدت بتحليل مظاهر الحياة المعاصرة و تتناولها بالنقد والتحليل،  عنىتُ أصبحت. 

..................................................................................... 

  جديد أدبيّ فّن  ناقش العبارة الآتية: " المقالة." 

  بتحليل مظاهر الحياة المعاصرة و تتناولها  عنىتُ أصبحت حتى  شكلًا حديًثا من حيث موضوعها وأسلوبها،بسبب اتخاذها

 .بالنقد والتحليل

..................................................................................... 

  وظهورها بقالبها الجديد الحديثالعربّي بيّن السبب الذي أدى إلى انتشار المقالة في الأدب. 

    (م 1898 سنة ) "المشرق"  والمجلات كمجلة "،الوقائع المصرية"  ظهور بعض الصحف كصحيفةبسب. 

..................................................................................... 

  كرة.بلمقالة في الصحافة العربية الملكتاب  ثلاثة أشهراذكر 

 .عباس محمود العقاد. 3                          .اتيّ أحمد حسن الز . 2                        .   إبراهيم المازني .1

 

 



 0790524758                                                                                                                                                   أ.عبدالمجيد الحسنات   

 

41 

 

  " :المقالة وليدة الصحافةعّلق على العبارة الآتية." 

  لظهور الصحف أثر كبير في انتشارها.، وكان بتحليل مظاهر الحياة المعاصرة و تتناولها بالنقد والتحليل عنىتُ أصبحت لأّنها 

............................................................................................................................................................................... 

 الخصائص والعناصر: 

 للمقالة الحديثة. اذكر الخصائص والسمات الفنيّة 

 .اس ومعالجة مشكلاتهم العامة والخاصةها من النّ بر. ق1

 .لتربية أذواق الناس وعقولهم ؛الثقافة العامة الميل إلى بث. 2

  .والإيجاز في العرض ،والدقة في الوصف، بالوضوح في التعبير اتصفت . 3

..................................................................................... 

 ."عّلق على العبارة الآتية: " تمتاز المقالة بقربها من واقع الناس 

  وعقولهم هملتربية أذواق ؛الثقافة العامة ميل إلى بث، وتالعامة والخاصة الّناس عالج مشكلاتت المقالة. 

..................................................................................... 

 الثقافة العامة إلى بثالمقالة الحديثة ميل عّلل: ت. 

 م.تربية أذواق الناس وعقولهل 

..................................................................................... 

  اذكرها.المقالة على عناصر ثلاثةتعتمد ، 

 .الواضحة بعيًدا عن التكرار و الزيادة موجزة يراعى فيها اختيار الكلمات المناسبة ذات الدلالات :لغة .1

 .في موضوع ما التي تعبر عن وجهة نظر كاتب المقالة :فكرة الموضوع. 2

 .العاطفة في الموضوعات الإنسانية ا ما تظهرتسهم في تقديم فكرة المقالة بفاعلية وتأثير كبيرين، وغالبً  عاطفة. 3

..................................................................................... 

  :العاطفة في الموضوعات الإنسانية تظهرعّلل. 

  المقالة بفاعلية وتأثير كبيرينتسهم في تقديم فكرة لأّنها. 

..................................................................................... 

 في أّي موضوعات المقالة تظهر العاطفة؟ 

 في الموضوعات الإنسانية. 

............................................................................................................................................................................... 

  نوعا المقالة: 

 اذكرهما.لمقالة الحديثة نوعانل ، 

 .المقالة الموضوعية. 2                                         . المقالة الذاتية. 1
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 ."وزان بين المقالة الذاتيّة والمقالة الموضوعيّة من حيث: " طريقة العرض، الحجم، شخصية الكاتب 

 :بشكل مبسط وواضح خال من الشوائب المقالة الموضوعية عرضتُ  عّلل. 

 إلى الغموض واللبس حتى لا تخرج. 

..................................................................................... 

   .المقالة الموضوعية قد تكون علمية، أو نقدية، أو سياسية، أو اجتماعية 

............................................................................................................................................................................... 

 المقالة في الأردن: 

 ة في الّنصف الّثاني من القرن العشرين.: تطورت المقالة الأدبيّة الأردنيّ عّلل 

  :المقالة إلا في القرن العشرين الأردنلم يعرف عّلل. 

 والمجلات في ذلك الوقت. وظهور الصحافة ،انتشار التعليم بسبب 

..................................................................................... 

 تطوير المقالة الأدبيّة الأردنيّة عدد ثلاث مجلات كان لها دور في 

 .(م 1952 سنة ) التي أصدرها عيسى الناعوري في عمان "القلم الجديد" مجلة . 1

 ".أفكار " مجلة  .4                  ".الأفق الجديد" مجلة . 3              .في القدس "المنار" مجلة . 2

..................................................................................... 

 .بيّن دور المجلات في تطوير المقالة الأدبيّة الأردنيّة 

  جذاب حرص كتابها على عرض ما يقدمون بأسلوب. 

 اب عرب في مجلات أكثر عراقة.تّ من أساليب الكتابة التي يستخدمها كُ  استفاد ُكّتابها 

..................................................................................... 

 اب المقالة الأردنيينتّ أشهر كُ  اذكر ثلاثة من. 

 .     عبد الحليم عباس. 3                     .  حسني فريز . 2                . عيسى الناعوري. 1

 .حسين جمعة.7             .طارق مصاروة. 6 .                 إبراهيم العجلوني.5                    .خالد الكركي. 4

 

 شخصية الكاتب الحجم طريقة العرض وجه المقارنة

المقالة 

 الذاتية

 حرّة في طريقة عرضها، لا يضبطها ضابط. 

  ويندر فيها الجدل والنقاش. 

 .قصيرة إلى حد ما   ُراز شخصية إبعنى بت

 .الكاتب

  تعبر عن تجربة حيوية

 . الكاتب س بهاتمّر 

المقالة 

 الموضوعية

  تحرص على التقيد بما يتطلبه الموضوع من

 .منطق في العرض

  واستخراج  الجدل، وتقديم المقدماتيكثر فيها

 النتائج. 

  يتحدد حجم المقالة

 . بتعدد أفكار موضوعها

فقد تأخذ صفحة أو 

أكثر على ألا تكون 

 .صفحاتها كثيرة

  لا تكون شخصية الكاتب

جليّة فيها، إنما نراها ما 

 بين السطور.
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  لمقالة:انموذج 

  :بعد دراستك للمقالة أجب عن الأسئلة الآتية 

 . حدد فكرة الموضوع في المقالة.1

  بين قرّائها والصعوبات التي واجهتها. "أفكار" مكانة مجلة 

..................................................................................... 

 التي تغلب على المقالة؟ العاطفةما  .2

  أفكار" الشعور بالمسؤولية تجاه مجلة". 

..................................................................................... 

 انسجام عنوان المقالة مع مضمونها؟ ما مدى .3

 في الفترات التي مرّت بها جميعها. " أفكار " حيث تتناول المقالة صمود مجلة  ،هناك انسجام بين عنوان المقالة ومضمونها 

 

 المقالة في الأردن  أفكار و الزمن " :المقالة عنوان."  الدكتور حسين جمعة لكاتب الأردنيّ : االمؤلف. 

وعز  ُفتّوتهاالزمن من  لن" نصف قرن ومجلة أفكار تتحرك وتخطو بعناد ودون توقف يذكر، لم يخفت صوتها أو ي

الخلود، وعدم وجدية الاستمرار ومحاورة ، ها سارية خفاقة تنبض بهبات العصر وعبق التبدلات الحادةصباها، وكأنّ 

 الانصياع لحشرجات الزوال و الفناء.

ه من مواد كوتحو ثمة انطباع وشبه اتفاق على اعتدال مزاجها وتوجهها، وقبول سيرتها ومسيرتها، و تقبل ما تنسجه

الميول والرغبات والأذواق، وتنفتح على  وموضوعات تساير مدركات الأغلبية، وتستحوذ على اهتمام القارئ متعدد

 ا ويقتصر عليه.ا معينً تسير في خط ضيق يتبنى تياًر أو ة، ولا تتوقف على جيل دون آخر، ئهب الناشالموا

استبعادي لطرف على  ا إلى تجاوز عرض القضايا و الإشكاليات من منظور مغلقإنها ملك الجميع، تسعى دائمً 

ن الأسس وأشاد الأعمدة صّ التوجه حوهذا  أخذ بالوسطية في الطرح والتناول والأسلوب.تي طرف معين، أحساب ر 

نيانه الفردي أو يخضعها لتصوره الخاص، ناهيك عن الجدران ليقيم بُ  لمسؤول أن يهدم الصمود البناء، ولم يترك مجالً 

نواتها؛ فاحتفظت أفكار بلباقتها الفكرية وملامحها الثقافية العامة، وظلت ملك معظم  بجوهرها وصلب المسّ 

وانسيابية حراكها  ا لمشروعية خطها العامجادًّ ر ا تنكّ شهد أحدً نشتى المذاهب والاتجاهات، ولم  والهواة من المثقفين

ة و الحراك الإبداعي في دبيّ أالثقافية وال و الوثوق من مصداقية خطوها ومسيرتها؛ فكان لها الأثر البليغ في الحياة

 ؤ في أوقات الصدور.أو التباط في الاستمرار الأردن، وصمدت بثبات في وجه أي تراخٍ 

حيث أصابتها أوجاع المنطقة،  وأوقات عصيبة، لخضاتا، ولم تتعرض ا وعريضً دً هذا لا يعني أن درب أفكار كان ممهّ 

الإجباري عدة سنوات، لتعود إلى الظهور كدورية  ( على التوقفم 1967 ها العدوان الصهيوني الغادر عام )بر وأج

بعد ذلك إلى مجلة شهرية كعهدها الأول، لكن في شكل جديد و تنظيم  وتتحولفصلية لأكثر من عقد من الزمان، 

 عليه حتى الآن؛ مع أن فصولها ومضامينها لم تشهد انتقالات جذرية واسعة، في ظل تتابع شديد ما تزال تحافظ

هم اتي و تقدير الشخص هيئات التحرير المتكررة، التي يجري تغييرها وفق إرادة المسؤولين الكبار، و حسب منظورهم

فيها انطباعاتي عن مجلة أفكار ودورها في  هذه هي المرة الثالثة التي أسجل ...الذاتية وعلاقاتهم بالحراك الثقافي

النظر عن بعض المتاعب التي تواجه المجلة ومحرريها، أن النية في  الحراك الثقافي والفكري. وأشهد بإخلاص، بغض

 ." اأم مسؤولين كباًر  ها تراود الجميع، سواء أكانوا قراءً تعاباندفا الدفع بمسيرتها والاستظلال
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 هات ثلاث خصائص من خصائص تلك المقالة. .4

 ببيان أهميّة مجلة أفكار لدى بّث الثقافة العامة لتربية أذواق الّناس وعقولهم، حيث ُتعنى المقالة السابقة : الخصيصة الأولى

 القارئ متعدد الميول والأذواق، وصمودها في وجه التحّديات والمتاعب.

 الّدقة في الوصف.الخصيصة الثانية : 

 الإيجاز في العرض.الخصيصة الثالثة : 

..................................................................................... 

 ك.أيد إجابتك يما يدعم ر يفي رأيك، يم تصنف المقالة التي درستها؟ أ 

 .يترك للّطالب 

............................................................................................................................................................................... 

  ّتداولة.م ا تعرف ثلاث مجلات ثقافية أردنية مشهورة، وثلاث مجلات ثقافية عربيةاذكر مم 

 والدراسات الإنسانية.. مجلة الزرقاء للبحوث 2. المجلة الأردنية في العلوم التربوية.    1:   لات ثقافية أردنيّةجم 

 . المجلة الدولية لضمان الجودة.3                                                    

 ى..مجلة نزو3. مجلة الشارقة الثقافية.       2      . مجلة الرافد.1  :لات ثقافية عربيّةجم 

............................................................................................................................................................................... 

  ًا: الخاطرةثاني: 

 .عرّف الخاطرة لغّة واصطلاًحا 

  ًوالآراء.: ما يمّر بالذهن من الأمور لغة 

 :ها ومضة ذهنية أو شعوريةعبر عن فكرة عارضة طارئة كأنّ ي فن نثري حديث، اصطلاًحا. 

..................................................................................... 

 عوامل نشأتهااذكر /  بم ارتبطت الخاطرة منذ نشأتها؟:  

 ةوالسياسيّ  ةة والاجتماعيّ ة و الثقافيّ مختلف مناحيها الأدبيّ في نشأته بالصحافة في  ترتبطا. 

..................................................................................... 

  "وفي أّي كتاب وردت؟؟ من أين أخذت كلمة " خاطرة 

 القلب، وهو ما يمّر بالذهن من الأمور والآراء.؛ أي جال بالنفس أو "كلمة " خاطرة" مأخوذة من عبارة " مّر بالخاطر 

  عنى بالقيم الذي أورد فيه مجموعة من الخواطر التي تُ  ،لابن الجوزي "صيد الخاطر" في كتاب  ة"خاطر " وردت كلمة

 .نسانية فقيّدها بالكتابة؛ لكي لا ُتنسىإال

..................................................................................... 

 ."عّلل: تسمية ابن الجوزي كتابه " صيد الخاطر 

 فقيّدها بالكتابة؛ لكي لا ُتنسى ؛نسانيةإعنى بالقيم الر تُ لأّنه أراد أن يثبت ما يخطر له من خواط. 

..................................................................................... 

  ُممن اشتهروا بكتابة الخاطرة، نذكر منهم:  اب الأردنيينتّ ومن الكُ  اب العربتّ ظهر مجموعة من الك 

 جبران خليل جبران.  .3.         خليل السكاكيني. 2.           أمين أحمد .1 :ُكّتاب الخاطرة العرب 

 إبراهيم العجلوني.. 4    أحمد حسن الزعبي. 3.                 مامكغ لانا. 2.        صلاح جرار . 1: ُكّتاب الخاطرة الأردنيين 
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  :ق كاتب الخاطرة إلى جوانب ليس لها حدود تطرّ عّلل 

  بحيثباله، بيخطر ما  كلّ ي ف والعواطف الجياشةحساس الصادق إيغلب على الخاطرة الجانب الوجداني المليء باللأّنه 

 .مع متطلبات القراءة السريعة تتلاءم

..................................................................................... 

 ،وكيفية الكتابة، والفكرة، والعنوان وإيراد الأدلة والبراهين، وازن بين الخاطرة والمقالة من حيث: " الحجم." 

 

..................................................................................... 

  الجيدة: الخصائص الفنية للخاطرةاذكر أبرز 

 .ا في نفس كاتبهار عمّ ة التعبير تعبّ قويّ . 1

 .تكون فكرتها واضحة. 2

 .متوازنة تتلاءم مع مستوى إدراك القارئ جملها. 3

ا في نفس الفنية والتشبيهات المجازية و الاستعارات ما يجعل لها تأثيًر  بحسب موضوعها ونوعه على الصور اتعتمد أحيانً . 4 

 القارئ.

..................................................................................... 

 .عّلل: توظيف الّصور الفنيّة الجمالية في كتابة الخاطرة 

  ا في نفس القارئ.تأثيًر لأّن ذلك يجعل لها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقالة الخاطرة المقارنة

 قد تبلغ عدة صفحات. عادة تكون قصيرة لا تتجاوز الصفحة. الحجم

 رأيلا تعتمد على إيراد الأدلة والبراهين لاثبات  إيراد الأدلة والبراهين

 .قناعة ما أو

ا في المقالة، ولا سيما نجد ذلك واضحً 

 .ةالمقالة الموضوعيّ 

 مدروسة ومنتقاة. لحظتها وطارئة.وليدة  الفكرة

تندرج تحت عنوان ؛ لأّنها تكون عادة بلا عنوان العنوان

 .ثابت في الصحيفة أو المجلة

 عادة يكون لها عنوان يعبر عن مضمونها.

 .دةشكل خاص و عناصر محدّ  لها  .تلقائية كفقرة واحدة متواصلةبتكتب  كيفية الكتابة
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 الخاطرة: موذج ن 

..................................................................................... 

 :تحليل الخاطرة 

 و تبدلت فيهما القيم، وأصبح الكّم مقّدًما على النوع بين مجتمعين تطاولت بينهما العقود الكاتب يقارن: فكرتها. 

  ّا كانت ثقافته بعيدة عن التعقيد أيًّ وازنة تلائم مستوى إدراك القارئ تو بجمل م عما يجول في نفسه بوضوح الكاتب رعب

 .والتكلف

  حين يطلب التماس سبل النجاة من الحال التي انتهينا إليها. على الجانب الوجدانيّ ركّز الكاتب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاطرة  ليس لها عنوان " : "الخاطرة عنوان  إبراهيم العجلوني لكاتب الأردنيّ : االمؤلف 

القيم ذات الحضور في  ل مجموعة منا أن ثمة شخصيات كانت تمثّ نذكر من مجتمع القرية الذي أدركناه صغاًر  "

ا ( رمًز لّانعقد حولها الأساطير، وكان )عتن ا للقوة البدنية التي قدالمجتمع البسيط المحدود. كان )فلان( رمًز ذلك 

في القرية من يبلغ في الذكاء مرتبة لا مزيد وراءها ومن يبلغ في  للتقوى البالغة درجة الولاية ذات الكرامات، وكان

ليا من عُ  ةقيم ه كان لكلّ ي. وفي الجملة يمكن القول: إنّ ئي أو بحاتم الطابعنترة العبس را يذكّ و في الكرم مبلغً أالنخوة 

لأول  ا لها. حتى في مجتمع المدينة الصغيرةا مشهودً نموذجً أن يمثلها أو يقدم تعطي للحياة معنى م   القيم التي

         الذكاء والدهاء  في أوالقوة الخيرة و المال المحترم(  ) ىله كان ثمة من هو مثال في البطولة أو في الغنتشكّ 

تطاول العقود وتراخي السنين و تفاقم  في غير ذلك من مناحي الحياة وتجلياتها. الآن.. وبعد أو (الإدارة والسياسة )

الظمآن في البيداء عن شربة ماء، ولم يتمخض العدد  حث عن أنموذجات ملموسة للقيم بحثبزدحام صرنا ناال

أن يكون ذلك فبركة أو صناعة إعلامية أو دعوى داحضة بغير دليل. لقد  بها إلا ىُيستهد الكبير التماوج عن كيفيات 

 وواقع ىا على مستوى ) القيمة(، فامتلكنا ظاهر الغنا معجبً المادي الاستهلاكي، وتخّلفنا تخلفً  تقدمنا على المستوى

بالتنمية التي لا تزكية ا ا مرضيًّ فنا شغفً ا على تجاوزها، لقد شغاهر الإرادات منّ ظالفقر في لحظة حرجة لا بد أن تت

 وغفلنا عن الجانب الأخلاقي من حياتنا، ي( هو غايتنا القصوى ومبتغانا الرئيسمّ للقلوب فيها، وصار ) التراكم الك

ا(، يمارس مهاراته في نقض القيم التي تمنح يًّ ا أداتعندنا )عقلً  لأخلاق صارلحتى إن )العقل( وهو النصير الظهير 

يبة على واقع البشرية البئيس. حال ئالتي تلقي بظلالها الك (خلاقيةأاللا  خدمة ) ا فيياة معناها ويمتثل صاغًر الح

 ". التماس سبل النجاة منها.. فالتمسوا لأنفسكم إن كنتم تعقلون –العقلاء ى لد  –تقتضي 
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 117-116صالأسئلة 

   تليها:جب عن الأسئلة التي أالخاطرة الآتية للكاتب أحمد أمين، ثم  أاقر 

   التي عالجتها الخاطرة؟ما الفكرة 

 .ضمير الإنسان محرّكه للخير أو الشر 

..................................................................................... 

 ن من الخصائص الفنية للخاطرة.يصتيمثل من الخاطرة على خص 

 وملائمة لإدراك القارئ.لجمل متوازنة . ا2                        الفكرة واضحة.. 1

..................................................................................... 

  :وازن بين خاطرتي: إبراهيم العجلوني و أحمد أمين من حيث  

 ."، وضوح الفكرة، التشبيهات والمجازاتيالحجم، مراعاة الجانب الوجدان" 

   ًبلا عنوان؟ في رأيك، لم تكون الخاطرة عادة 

  تندرج تحت عنوان ثابت في الصحيفة أو المجلةلأّنها. 

 

 

 الخاطرة  ليس لها عنوان " : "الخاطرة عنوان  أحمد أمين لكاتب : االمؤلف 

  به وتحاول أن ي  غِر أُ يلاحظ الإنسان في أعماق نفسه قوة تحذره من فعل الشر إذا " 
ّ
تمنعه من فعله، فإذا هو أصر

أخذت هذه القوة توبخه على القوة، حتى إذا أتم العمل  انه تلكيعلى عمله أحس بانقباض نفسه أثناء العمل لعص

ا يناديه ألا يفعل، فإذا لم ا باطنيًّ كالطالب يحاول الغش في الامتحان فيحس صوتً  يندم على ما فعل.أ الإتيان به و بد

ألا يعود. كذلك  بته وندم وعزمنّ حس أن هذه القوة تثبطه، فإذا استمر في عمله أألهذا الصوت وبدأ يغش  يسمع

الاستمرار فيه، فإذا انتهى منه شعر بارتياح  ه بفعل الواجب فإذا بدأ في عمله شجعته علىيحس أن هذه القوة تأمر 

ه، فحين إنقاذه يشعر بتشجيع نفسه ذا على الغرق فينقخر مشرفً آيرى  وسرور، وبرفعة نفسه وعظمتها؛ كالطالب

              «الضمير » تسمى غبطة وسعادة، هذه القوة الآمرة الناهية بفإذا أتم ذلك شعر  ؛عمله على المضي في

قه، فتسبقه بالتسبق العمل وتقارنه و ت   -كما رأيت  - والنهي عن الرذيلة، وتقارنه  رشاد إلى عمل الواجب،إلح 

 ". والسرور عند الطاعة، والشعور بالألم والوخز عند النسيان ن الشر، وتلحقه بالارتياحعبيط ثبالتشجيع على الخير، والت

 خاطرة أحمد أمين العجلونيخاطرة إبراهيم  المقارنة

 قصيرة إلى حّد ما. مناسبة من حيث كونها خاطرة. الحجم

مراعاة الجانب 

 الوجداني

واضح، عند طلب التماس سبل النجاة من الحال 

 التي يعيشها المجتمع.

ا، ولا سيما عند الحديث عن أهمية القوة  واضح جدًّ

 الآمرة الناهية " الضمير" في نفس الإنسان.

 فكرتها واضحة. فكرتها واضحة. الفكرة وضوح

التشبيهات 

 والمجازات

 استخدم بعض التشبيهات لتقريب المعنى

 للقارئ.

لتقريب المعنى توسع في استخدام التشبيهات 

 للقارئ.



 0790524758                                                                                                                                                   أ.عبدالمجيد الحسنات   

 

48 

 

 القصة القصيرةا: ثً ثال: 

 رة.يعرّف القصة القص 

  ّه و آماله.تيتناول حكاية ما تعالج قضايا الإنسان ومشكلاته وتطلعا نثريّ  أدبيّ  فن 

..................................................................................... 

 هل يوجد موطن محدد نشأت فيه القصة القصيرة؟ 

  أن يقر بالموطن الذي نشأت فيه القصة القصيرة على وجه التحديد لا يمكن لباحث. 

..................................................................................... 

  ؟القصص الأوروبية في عصر نهضة أوروبابم  تأثرت 

 ع إلى العربية الذي ترجمه ابن المقفّ  "كليلة ودمنة" في كتاب  المتمثل تأثرت بالأدب الفارسيّ ها كثير من الباحثين أنّ  يرى

 التي تقال على ألسن الحيوان. ة القصصوكانت فكرته الأساسيّ 

..................................................................................... 

 "إليها؟ وما هي فكرته الأساسيّة؟؟ وما اللغة التي ترجم من الذي ترجم كتاب " كليلة ودمنة 

  ّالتي تقال على ألسن الحيوان. ة القصصإلى العربية وكانت فكرته الأساسيّ  من الفارسية عترجمه ابن المقف 

..................................................................................... 

  القديم. وضح ذلك حضور في الأدب العربيالقصيرة للقصة. 

   في إطار محكم قصص   التي هي الأمثال العربيةي فيتمثل ذلك. 

 التراث العربي،  على البداية المبكرة لظهور القصة القصيرة في كمثالبعض القصص العاطفية القديمة  وتذكر المصادر

 .مع أسماء بنت عوف" الأكبر ّقشالُمر  " ، وقصة "زنوبيا" مثل قصة 

  هاييامهم وبطولاتهم وأعمل فيه مخيلات كاتبأللعرب قصص تاريخية استقيت من  كما كان. 

..................................................................................... 

  ؟ا في العصر الحديثا عربيًّ ا أدبيًّ نًّ ظهرت القصة القصيرة فمتى 

  في بدايات القرن العشرين. 

..................................................................................... 

 سّم أّول قصة قصيرة عربية بالشكل المتعارف عليه. 

 مور تيلمحمد " في القطار" قصة بعض الآراء إلى أن أول قصة قصيرة عربية بالشكل المتعارف عليه كانت  تذهب. 

..................................................................................... 

  ّفي الأدب العربّي. اب القصة القصيرةتّ أشهر كُ  سم 

 الدين الإيراني. محمود سيف. 3.                 يوسف إدريس. 2.               زكريا تامر  .1

..................................................................................... 

 القصة القصيرة في الأردن: 

 .سّم أّول مجموعة قصصيّة أردنيّة 

 ةبدايات القصة القصيرة الأردنيّ  تحددوالتي ، لمحمد صبحي أبو غنيمةم " 1922" " أغاني الليل"  :المجموعة القصصية. 
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 الحقيقية للقصة القصيرة في  بدايةالالإيراني  لمحمود سيف الدين م "1937" " ول الشوط ة " أيالقصصمجموعة عّلل: تعد ال

 الأردن.

  ّالعقود المتتالية وتطويرها طوال القصصية ن من متابعة تجربتهتمكّ ه لأن. 

  القصيرة بين الفنون الأدبية. شخصيته وثقافته وإنتاجه المتصل في تأكيد مكانة القصة من خلالوأسهم 

..................................................................................... 

  ،أهمها عاملان اذكرهما.ثمة عوامل ساعدت على تطور في القصة القصيرة في الأردن 

 .العامل الثقافي. 2                               . العامل السياسي .1

..................................................................................... 

 بيّن أهم عوامل ازدهار القصة القصيرة في الأردن. 

 كيف أسهما في تطور القصة القصيرة في الأردن؟ 

 :العامل السياسي .1

   ( 1946كان لتغير البنية السياسية للأردن من إمارة إلى مملكة عام)إسهام كبير ساعد على تطور القصة القصيرة وباقي  م

 .مناحي الحياة الأدبية

  التطور. كان ممن شاركوا في إرساء قواعد هذه النهضة وذاك -رحمه هللا  -الملك عبد هللا الأول  ولا سيما أن 

 

 ـــ :تمثل ب العامل الثقافي: .2

  ًا بمراحله المختلفةا وكمًّ التوسع في التعليم نوع. 

  الثقافة وتعدد المؤسسات المعنية بها والداعمة لحركة النشر  انتشار وسائل. 

  الصحف الأردنية خصصت ملاحق ثقافية احتفت بنشر الإنتاج القصصي علاوة على أن معظم. 

  حاد الكتاب والأدباء توا ،اب الأردنيينتّ ورابطة الكُ ، نادي أسرة القلمالاتحادات و الروابط الأدبية والثقافية، مثل:  كما ظهرت

 الأردنيين.

..................................................................................... 

  :الداخليةاهتمت القصة القصيرة في هذه الحقبة بالرؤية عّلل. 

 الخارجي، إلا  أعمال الشخصية ونبضها وحركتها الانفعالية، دون أن يكون هناك كبير عناية بالعالم أصبحت تكشف عن لأّنها

 .لانفعالات الشخصية وحركتها الداخلية امن حيث كونه مثيًر 

 كثرة الاعتماد على الراوي المتكلم الذي يروي قصته بنفسه. ويتبع ذلك 

..................................................................................... 

  الألفية الجديدة الذين برزوا في والمجموعات القصصية القصة القصيرةاذكر أشهر ُكّتاب. 

 مفلح العدوان.. 7.  النوايسة نايف.6.  قبيلات سعود. 5. سناء الشعلان. 4. ادلة حدّ قع.3.  جمال أبو حمدان.2.  جمال ناجي .1

............................................................................................................................................................................... 

 عناصر القصة القصيرة: 

 :اذكر عناصر القصة القصيرة 

 . الحّل" الّنهاية".6. الحبكة.       5.الحوار.       4. البيئة" المكان والزمان".      3.         الشخوص .2.      الحدث. 1
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 بالحدث وضح المقصود. 

 ا، وعليه تقوم القصة القصيرةالتي يرتبط بعضها ببعض ويتبع بعضها بعضً  مجموعة من الوقائع والأفعال. 

..................................................................................... 

 وأوضحها عّلل: يعّد عنصر الحدث من أبرز عناصر القصة. 

  ّبالوحدة لا التعدد، ويستقطب انتباه القارئ ه يتصفلأن. 

..................................................................................... 

 ؟؛ لتحقيق هدفهانتباه القارئ يجذب " يستقطب" يمكن لكاتب القصة أن كيف 

  ستارة من ستائر المسرح الخلفيةتصبح كأنها  يرسم المشاهد ويصف المواقع التي تدور فيها الأحداث بحيث. 

 بالشخوص. وضح المقصود 

  .هي التي يقع لها الحدث أو يحدث معها الفعل المرتبط به و تتفاعل معه 

..................................................................................... 

  :القصةة مصدر إمتاع و تشويق في الشخصية الإنسانيّ  تعدعّلل.  

  ًإنسان إلى التحليل النفسي و دراسة الشخصية. ا عند كلّ طبيعيًّ  العوامل كثيرة منها أن هناك ميل 

 ة القصة":ئوضح المقصود بــــ : "بي 

  ّبوسطها الطبيعي ما يتصل هي حقيقتها الزمانية والمكانية؛ أي كل. 

 " : الحواروضح المقصود بــــ:" 

 كثر من شخوص القصة. أكلام يجري بين شخصين أو  كلّ  هو 

..................................................................................... 

 .بيّن أهميّة الحوار في القصة القصيرة 

 صل شخوص تت وبواسطته، وبناء حبكته القصصية رسم الشخوص : يعتمدها الكاتب فيالوسائل التي  هو من أهم

 ا صريحً القصة في ما بينها اتصالً 
ً
 .اا مباشر

..................................................................................... 

 اذكرهما لحوار في القصة نوعانل: 

 .الحوار الخارجي )الديالوج(. 2.          ( المونولوج . الحوار الداخلي )1

..................................................................................... 

  :وضح المقصود بكّل مّما يلي 

 هو حديث الشخصية مع ذاتها في القصة.: ( المونولوج حوار الداخلي ). ال1

 هو ما يدور بين شخوص القصة من حديث.: )الديالوج(الحوار الخارجي . 2

 أوضح عناصر القصة القصيرة وأكثرها شيوًعا الحدث:. 1

 : مصدر الإمتاع والتشويق.الشخوص . 2

 البيئة )الزمان والمكان(: .3

 والمباشر بين الشخوص( ح) الاتصال الصري الحوار:. 4
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  الحبكة ) العقدة (  : "وضح المقصود بــــ:" 

  ًوهي لا تنفصل  السببية،الذروة، مرتبطة عادة برابط  ا إلىهي سلسلة الأحداث التي تجري في القصة، حيث تتأزم وصول

 .عن الشخوص

..................................................................................... 

  الحادث المبدئي : "وضح المقصود بــــ :" 

 هو المرحلة الأولى في الصراع. 

..................................................................................... 

 .للحبكة بداية ونهاية حددهما 

  الصراع في نهاية  القصة هو بداية الحبكة، و الحادث المبدئي هو المرحلة الأولى في الصراع، ونهاية بداية الصراع في

 الحبكة.

  اذكرهمانهايتينبتنتهي القصة القصيرة ،: 

 .النهايات المغلقة. 2.                    . النهايات المفتوحة1

..................................................................................... 

  :وضح المقصود بكّل مّما يلي 

 ) أفضل النهايات( ة:. النهايات المفتوح1

  باستفهام في ختام الصفحة الأخيرة، فتكون النهاية  كأن يختم قصته ،ا للتفكير يترك الكاتب في نهاية قصته مجالً وهي أن

 ا لاحتمالات متعددة.أرجحً ا متلمخيلته كي تنشط و تجهد، فيبقى النص معلق   وحثًّا أكثر إثارة للقارئ ودفعا لفضوله،

..................................................................................... 

 :النهايات المغلقة. 2

  ا، بل ترد في صيغة إخبارية تقريريةا أو استفهامً سؤالً  الكاتب الحل في نهاية قصته. فهي لا تترك وراءهاوهي أن يجد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) الأزمة والصراع في القصة( الحبكة ) العقدة (:  . 5

  الحل )النهاية(:. 6
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 قصيرةالقصة ال  القهوة والخريف " " :القصة عنوان  ب الأردنّي ُعْقلة حّدادلكات: االمؤلف 

تركت السرير و اتجهت إلى . .  ور و نظرت إلى الساعة، فإذا بها قد تجاوزت الثالثة والنصف بقليلنمبكرًا، أشعلت ال تُ أفق" 

ني لمحت خيوط النور الضعيفة تنتشر أبادئ الأمر، غير  ا. داهمتني العتمة، فلم أميز شيئً  . بعض الهواءبالنافذة لأملأ صدري 

ويتحفز ليدعو  . ومن بعيد تأتي خشخشة السماعات، لعله المؤذن يستعد . الصمت يطبق على كل شيء . . في دوائر ضيفة

وشاحه، ويلملم ثنايا  يسحب أطراف أالظلام بدبيب الحياة، ونفذ الخوف إليه حينما تململ الفجر، فبد أحسّ  الناس للعبادة..

في أطراف البيت. كانت نغمات التنفس هي  تُ وتجول . . . في اللحظات تلك تركُت النافذة . ، ويتجه نحو بحر الظلماتهئردا

ا من خلفي الحركة فيهم ليستمتع الجميع معي بروعة اليقظة المبكرة، لكن صوتً  أن أبعث . فكرتُ  الشيء الوحيد المميز .

                                                                                                           . . يقول: صباح الخير يا أبي فاجأني وهو

                                                                                                                              إلى الخلف: من؟ التفتّ  -

                              شْر!                                                                                                                        بِ  -

                                                                               . . تيخّط  ي يا ولدي و أفسدت عليّ تنا: أخفابتسمت له قائلً  -

                                                                                      . . سيطر على برنامج الدراسة الذي وضعتُ أن أ أحببتُ  -

 . . قك هللاوفّ  -

قوي الإرادة، تعّدى  ى في مقتبل العمر. فتً  . فكر فيهأ . رحتُ  . تركني وفي وجهه التصميم، وفي عينيه الإرادة والعزم

 إلى أن عاد التنفس اها قليلً كتُ ،حّر «رانية»ه صوت تنفس الصغيرة . إنّ  . ما هذا الصوت؟! . . السادسة عشرة ببضعة أشهر

ا لها من ي البراءة على محياها. . رتبت الغطاء على جسمها، نظرت إليها، فرأيت ملامح الطفولة على وجهها وصور . اطبيعيًّ 

.  . . ربما )فارت( و أنا أفكر بهذه الصغيرة . آه؛ لقد نسيت القهوة . حتى في نومها هي كذلك. . طفلة شقية، كثيرة الحركة

هل هناك شيء على ) الغاز( يا أبي؟ «: شربِ »سأل  الغاز وانسكبت القهوة. أفقد انطف ا، لكني وصلت متأخًر تُ أسرع

الرعد القوي، ووميض  ني هزيمأفاج تُ . وحينما اقترب . الغاز(، واتجهت للنافذة)وضعت الإبريق من جديد على   . .ُت فابتسم

 ..وهي تسقط على أوراق الخريف وفوق أغصان الشجر  البرق الشديد، وانهمر المطر بعنف، والزخات ُتصدر موسيقا خاصة

النوافذ! وما  بما هي عاصفة عابرة. ما أجمل المطر وهو يدق  ّر وخمول! رمن موجة ح   هي عاصفة؟ كيف تأتي و نحن نعانيأ

 . . في الشوارعع! اشتدي أيتها العاصفة و نّظ ه و هي تضرب الشارع في موسم غير متوقّ ترشقا روعأ

 عبةُ . إنها مت . لا . . لا . مستيقظة . . ولكنها تخشى البرق والرعد. ربما هي . سأوقظ زوجتي لتشاهد المطر معي و العاصفة

، كانت معي وفيّة   داخل البيت وخارجه مخلصة   هي، ٔه في عملها، حماستها هي. كم هي جادّ .  جًدا هذه الزوجة الرائعة

تريدني ألا أتراجع، وأن  ا تناقشني،الحماسة والقوة والاندفاع، تقف بجانبي، دومً  طوال سنوات الرحلة، بالمستوى نفسه من

الخريفي العاصف  ا وفي أحلك الظروف كانت معي، فهل أبخل عليها في هذا الفجريومً  وباستمرار، لم تتذمر اأتقدم دومً 

انهضي لقد  »يقظتها وقلت لها: أ الزجاجية؟! ا ونحن نسمع المطر يعزف على نوافذ الواجهةبفنجان من القهوة نحتسيه معً 

ه ت. انظري إليه وهو ينهمر بقوة، ورشقا طر .ه الم. إنّ  . العام . جاء رسول الشتاء في وقت مبكر هذا . جاء ضيف لمدينتنا

                                                        «... هيا انهضي سيفه، والرعد يضرب طبوله تضرب الأرض بعنف، والبرق يشرع

ا ي لنشرب فنجانً . انهض . أجل يا زوجتي أهي عاصفة؟  قصف الرعد: ما هذا؟! ض البرق، ثم سمعتْ يعينيها على وم فتحتْ 

 ندتْ وأسرعت إلى المطبخ من جديد عندما تذكرُت القهوة. لحقت بي الأسرة عندما  من القهوة أمام هذه اللوحة العنيفة.

الخريفي المتفشي في  . أحّست الأسرة بالحزن . وراق الخريفألا إرادية وأنا أشاهد الإبريق بلا ماء، ولونه رمادي ك عني صرخة

ا، كانت . ودون أن يقولوا شيئً  على العاصفة.جميًعا مني . . التّفوا حولي، وأخذوا بيدي إلى الغرفة المطلة أعماقي، اقتربوا 

 ".القهوة على موقد الغاز ُتصن ع من جديد
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  السابقةالقصيرة لعناصر القصة  اتحليلً قّدم. 

 وهو المنزل الذي يسكن فيه مع أسرته، وفي  مكان معينوالوقائع التي جرت في  اهتمت بسرد الأحداث شخصية البطل

 .وقت الفجر  هو زمن معين

  بين الأب و ابنه بشر وزوجته،  -ا مقتضبً  وإن كان -بنوعيه قد ظهر الحوار وبالرغم من أن البطل روى بلسان المتكلم إلا أن

 وحواره مع نفسه.

  أعماق شخصيته وحركاته الانفعالية وتأثره بالعالم لشخصية البطل وكشفها عن  ية الداخليةؤ ويلحظ اهتمام القصة بالر

 .للانفعالات الشخصية يرثالخارجي الم

  ا على الحزن الذي يتفشى في أعماقه. دليلً  ا عند نسيان القهوة وهي تفور و كون ذلكفيها جليًّ  الصراعكما يبدو 

  وية، ومن ذلك مداهمة العتمة له، ا وحيجمالً  أضفت على النصّ  التي توظيف الصور البيانيةوقد أبدع الكاتب في

 .وسماعه عزف المطر على واجهة الزجاج الأمامية وإحساس الظلام بدبيب الحياة ،

............................................................................................................................................................................... 

  ًا: السيرةرابع: 

 .عرّف فّن الّسيرة 

  " ّولكنها قصصيّة غير حرّة؛  عتمد فيها الروح القصصيّة؛يتناول حياة شخصية إنسانية ذات تميّز و افتراق، تُ  أدبيّ  نثريّ  فن

 ".بالتاريخ فيها قدر من الخيال الذي لا ُيخلّ  مرتبطة بالتاريخ الحقيقي لصاحب الشخصية، ويمكن أن يكونفهي 

..................................................................................... 

  :غير الحرّة. الروح القصصيّة على السيرةتعتمد عّلل 

  ة.الحقيقي لصاحب الشخصيمرتبطة بالتاريخ لأّنها 

..................................................................................... 

  :لا تعني كتابة السيرة أن يقصر الكاتب حديثه على حياة صاحب السيرة الخاصةعّلل. 

  يؤثر فيه ويتأثر به. فردًا من المجتمعيتحدث عن قضايا المجتمع وعلاقة صاحب السيرة بها، لكون صاحب السيرة لأّنه 

..................................................................................... 

 .عّلل: لا تقتصر كتابة السيرة الذاتية على حياة الفرد الخاصة 

  المجتمع المحيطين به، والنواحي شخصية لها مكانة مرموقة في المجتمع، فلا بد من ذكر أفراد  تتناوللأّن السيرة

 الاجتماعية والفكرية والسياسية والاقتصادية في عصره ليظهر تميّزه.

............................................................................................................................................................................... 

 نوعا السيرة: 

 للسيرة في العصر الحديث نوعان، اذكرهما. 

 .السيرة الغيرية.2                                      .اتيةالسيرة الذّ . 1

..................................................................................... 

 اتية:السيرة الذّ . 1

 بالّسيرة الّذاتية. المقصود وضح 

   فيه القارئ أن  دُ عِ ية ي  تاا لسيرته الذّ ميثاقً  ا ما يقدم الكاتبوغالبً   - أو جزء منها -يحكي فيها الكاتب عن حياته هي التي

 .ايقة عّما عاشه فعلً قيقول الح
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  ها الفنيّة:تخصائص الّسيرة الّذاتية وسمااذكر 

 .هتو تفسر اتجاها همن المجتمع وتكشف فلسفته و آراء الكاتب مواقف توضح .1 

 .التي ارتكبها في مرحلة ما من حياته بالأخطاء الكاتب قد يعترف. 2

 ".الأيام" الغائب مثل طه حسين في كتابه  استخدموا ضميراتية غالبا بضمير المتكلم، إلا أن بعض الُكّتاب يرة الذّ كتب السّ . ت3

..................................................................................... 

 :يصنف كتاب طه حسين " الأيام" على أّنه يمثل فّن 

 الإجابة: أ              أ. الّسيرة الّذاتية.                    ب. المقالة.                  ج. الّسيرة الغيرية.                     د. الّرواية.

 :صاحب كتاب " الأيام" هو  

 الإجابة: ج            .الرافعيد.                  .        طه حسينأ. ابن هشام الأنصاري.            ب. إحسان عباس.         ج. 

..................................................................................... 

 السيرة الغيرية: .2

 بالّسيرة الغيرية. وضح المقصود 

 الشخصية في بيئتها وزمانها، معتمًدا  يكتب فيها المؤلف عن شخصية ما، وهو في هذه الحالة يتحدث عن هي التي

والموضوعية والحياد في نقل الأحداث والوقائع، وتحليل الظروف التي  المشاهدة، مع توخي الدقة على النقل والذاكرة أو

 ه وآرائه.تا، وكشف أثرها في شخصية صاحبها وخبراوتعليمً  ونشأةً  ًدامول"  أحاطت بها:

..................................................................................... 

 ها الفنيّة:توسما الغيريةخصائص الّسيرة كر اذ 

 .النقل والذاكرة أو المشاهدة. يعتمد الكاتب على 1

 .والموضوعية والحياد في نقل الأحداث والوقائع الدقة ى الكاتبتوخ. ي2

 سرد سيرتها.يالتي يعتمدها في ما يكتبه عن الشخصية التي   مصادرالتنوع  الكاتب زمتل. ي3

إنجازات سياسية أو ثقافية أو فكرية  بالاهتمام له مكانة في المجتمع، أو حقق جديرحياة شخص  الكاتب يتناولالأصل أن . 4

 .أو اجتماعية أو اقتصادية؛ مثل عبقريات العقاد

..................................................................................... 

 بة السيرة؟ما الذي يغري الأدباء بكتا 

  إنجازات سياسية أو ثقافية أو فكرية أو  بالاهتمام له مكانة في المجتمع، أو حقق جديرأّن السيرة تتناول حياة شخص

 .اجتماعية أو اقتصادية

..................................................................................... 

 في كتابة السيرة بيّن المنهج الّشائع. 

 .وضح ذلك. الزمني الكاتب حياة صاحب السيرة بالتسلسل يتتبّعأن  . 1

   " أي أن يتحدث عن مراحل حياته بالتوالي، حتى يختمها بالموت" . 

اء بأسلوب منهجي للقّر  لة، ويعرضهااإذ يحافظ على التسلسل الزمني ينتقي من حياة صاحب السيرة مواقف د الكاتب. 2

 (.1) للعريان الرافعي"حياة " مثل كتاب ، وقد يترجم له من غير التسلسل الزمنيعلمي، وبصورة مؤثرة. 

............................................................................................................................................................................... 

المجلات  اب مصر، اشتغل بالتدريس، شارك في تحرير عدد كبير منتّ أحد كبار كُ  م( 1964- 1905( محمد سعيد العريان )1)

 .ر من روايات تاريخيةدأصوفي قصص الأطفال وفي تحقيق الكتب المخطوطة. تعتمد شهرته على ما 
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 ما الأسلوب الذي يعرض من خلاله كاتب السيرة حياة صاحب السيرة؟ 

 .أسلوب منهجي علمي، وبصورة مؤثرة 

............................................................................................................................................................................... 

 مراحل ظهور السيرة في الأدب العربي: 

 اذكرهما، مرت كتابة السيرة بمرحلتين. 

 .المرحلة الأدبية. 2                              . المرحلة التاريخية. 1

..................................................................................... 

 :المرحلة التاريخية .1

   "مثالها:  ."ركزت على الجانب التاريخي 

 الرسول بها ابن هشام الأنصاري وصارت تعرف بسيرة ابن هشام، وتحدث فيها عن سيرةهذّ  التي "سيرة ابن اسحاق "  أ.  

 صلى هللا عليه وسلم.

 للواقدي. "المغازي" كتاب ب.  

 

 المرحلة الأدبية:  . 2

 :وهي ذات طابع أدبي، ظهرت في القرن الخامس الهجري و أشهرها 

 زمن الحروب الصليبية. و فروسيته ومجتمعه حياته(، الذي تحدث فيه عن 1لأسامة بن منقذ) "الاعتبار" كتاب أ. 

..................................................................................... 

 ؟ وما هو سبب ُشهرته ُطبع ما هي أّول سيرة ذاتية ظهرت في الأدب الحديث؟ وفي أي كتاٍب ُدونت؟ وفي أي عام

 الواسعة في أدبنا العربّي؟

 فارس الشدياقسيرة أحمد : أّول سيرة ظهرت في الأدب الحديث 

 الساق على الساق في ما هو الفارياق: الكتاب المدون فيه. 

 منتصف القرن التاسع عشر : سنة الطباعة. 

  لم نالت سيرة أحمد فارس الّشدياق التي دّونها في كتابه " الّساق /:واسعة في الأدب العربي الكتاب شهرة شهرةسبب "

 الأدب العربي؟على الّساق في ما هو الفارياق" شهرة واسعة في 

 لأّنه:

.                                                   السخرية روح. اتسم ب3                           .قوة العبارة. اتسم ب2                    .    اتسم بسلامة اللغة . 1 

 المصنوع. التلاعب بالألفاظ والحوار. اتسم ب5          .  الاستطرادات والانسياق وراء الترادف اللغوي. اتسم ب4

..................................................................................... 

  العوامل جعلت منه سيرة ذاتية  لطه حسين الذي توافرت فيه مجموعة من "الأيام" في مطلع القرن الماضي ظهر كتاب

 :ملاهذه العو بيّنرفيعة، 

 .السلاسة والعذوبة في طرح الأفكار والآراء. 3.                  اللغة الشاعرية الجميلة .2.                  الأسلوب القصصي . 1

 .روح النقد والسخرية اللاذعة.6.     والجرأة في كشف الواقع الصراحة. 5.     القدرة على التصوير والتلوين. 4

 ."العربيّ  ة في العالمولا تزال له شهرة واسع "

............................................................................................................................................................................... 

 في فلسطين، له الصليبيينبشيزر، وانتقل إلى مصر وقاد عّدة حملات على  دذ، ولقبن من امة بن مرشد بن عليّ أس (1)

 (.هـ 584تصانيف في الأدب و التاريخ، )ت 
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 في السيرة الحديثة محاولات ذات طابع أدبيّ  اذكر ثلاث. 

  يأتيميّز السيرة الذاتية من الغيرية مما: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................................................................................................... 

  ( الذاتية والغيرية) شروط كتابة السيرة: 

  وفي كاتبها حتى تكون سيرة ناجحة منها: في السيرةلا بد من توافر شروط 

 حتى تكون ناجحة: لسيرةافي . اذكر الشروط الواجب توافرها أ 

 .لهم صلة به من الأشخاص . التركيز على حياة الشخص صاحب السيرة دون التوسع في الحديث عن حياة من1

حرف السيرة عن وضعها أن تالموضوعية في تناول شخصية صاحبها، والابتعاد عن العاطفة الزائدة التي يمكن  . 2

 الطبيعي

 . عّلل ذلك.غراق فيهإتوظيف الخيال من غير . 3

  ّيرة عن نطاقها.طغيان الخيال يخرج السّ  لأن 

..................................................................................... 

 ع أّنها عمل أدبّي.عّلل: " عدم الاعتماد على الخيال وحده في كتابة السيرة، م 

  يؤدي الإغراق لأّن الكاتب يتناول شخصية حقيقية معروفة في تاريخها وواقعها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وقد

 في الخيال إلى خروج السيرة عن نطاقها.

..................................................................................... 

 خبراته. نىو غ ِسّنه. مراعاة النمو والتطور في سلوك الشخصية بما يتناسب والتقدم في 4

 .القادر على جذب انتباه القارئق ئار الشّ استخدام الأسلوب المعبّ . 5

 ل في وصف شخصية صاحب السيرة.يمكن أن يستطرد الكاتب ويسهب ويطوّ . 6

 

 

 

 تصنيف السيرة المؤلف السيرة الرقم

 سيرة غيرية العريان حياة الرافعي .1

ةميخائيل نعيم العقاد عبقريات .2  سيرة غيرية 

ةميخائيل نعيم جبران .3  سيرة غيرية 

 سيرة ذاتية فدوى طوقان رحلة جبلية رحلة صعبة .4

 سيرة ذاتية إحسان عباس ربة الراعيغ .5

 سيرة ذاتية عيسى الناعوري الشريط الأسود .6

مرةسّ محمود ال إيقاع المدى .7 ذاتيةسيرة    
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 حتى تكون ناجحة: السيرة كاتبفي . اذكر الشروط الواجب توافرها  ب

 .السيرة أن يكون لدى الكاتب القدرة على اختيار المعلومات التي تستحق التسجيل في .1

 ."والموازنة وقدرة على المقارنة ،ة ملاحظةقود اا رفيعً أدبيًّ  ذوًقا تتطلبهذه القدرة "    

..................................................................................... 

ه لا العرض، ولكنّ قة يفي طر  صّ والقا ان كالشاعرنّ ى الكائب الحقيقة والصدق و الدقة والموضوعية. فهو أديب ف. أن يتوخّ 2

 بصورة بارعة معتمًدا على الواقع و ما توافر لديه من معلومات.  يخلق الشخصيات من خياله، بل يرسمها

..................................................................................... 

 .عّلل: من شروط كاتب السيرة الدقة والموضوعية 

 الحقيقة والصدق و الدقة  يتوخى الكائبففي كتابة السيرة يخرجها عن منطقها وموضوعيتها،  لأّن  عدم الدقة

 ه لا يخلق الشخصيات من خياله، بل يرسمهاقة العرض، ولكنّ يفي طر  صّ والقا ان كالشاعرنّ والموضوعية. فهو أديب ف

 بصورة بارعة معتمًدا على الواقع و ما توافر لديه من معلومات. 

..................................................................................... 

 لاع على ما يحيط بعصر صاحب السيرة.. أن يتمتع بسعة الثقافة و كثرة الاّط 3

............................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 لسيرة الذاتيةا  (طه حسين من كتابه ) الأيام  : المؤلف 

ا شاحب اللون كان نحيفً  ...الأزهر  ف إلى دروس العلم فيلرسل إلى القاهرة ليختأُ " عرفته في الثالثة عشرة من عمره حين 

ذرة وطاقيته التي استحال بياضها إلى سواد قا في عباءته الاقتحامً  ، تقتحمة العينىأقرب إلى الفقر منه إلى الغن يّ الّز مهمل 

 ا مختلفة من كثرة ما سقط عليه من الطعام، وفي نعليهانً لون أثناء عباءته وقد اتخذ أيبي قاتم، وفي هذا القميص الذي

وبصر مكفوف، ّثة ها تبتسم له حين تراه، على ما هو عليه من حال ر ي هذا كله، ولكنّ العين ف هحمقتت .المرقعتين الباليتين

د في مشيته، ولا تظهر على وجهه هذه يتردّ  ا مع قائده إلى الأزهر، لا تختلف خطاه، ولاتسم الثغر، مسرعً بن، مبيواضح الج

، وتلحظه في شيء من الرفق، حين تراه في حلقة ها تبتسم لهالعين ولكنّ  عادة وجوه المكفوفين. تقتحمه ىالظلمة التي تغش

 حين ، علىا إلى لهوٍ ا، ولا مظهرًا ميلً ا ولا متبرمً لمً أا مع ذلك لا متالشيخ يلتهم كلامه التهاًما، مبتسمً  ا كله إلىغيً الدرس، مص

ين ما قّدر ه، إذن تتتعرفينه كما عرف ور، وكم أحب لوون إلى اللهو. عرفته يا ابنتي في هذا الّط بّ ئيلهو الصبيان من حوله أو يشر 

 ا.وً ا وصفعمرك ترين الحياة كلها نعيمً  في التاسعة من ى لك هذا وأنتِ نّ بينك وبينه من فرق. ولكن أ

الصباح ويأخذ منه حظه في المساء، لا  ا، يأخذ منه حظه فيا واحدً عرفته ينفق اليوم والأسبوع والشهر والسنة لا يأكل إلا لونً 

د ا في يوم واحا قليلً ولو أخذت يا ابنتي من هذا اللون حظًّ  .بالشكوى ا في أن حاله خليقةا ولا مفكًر جلدً تمتبرًما ولا ما ولا شاكيً 

لا  ينفق الأسبوع و الشهر بوكِ أولانتظرت أن تدعو الطبيب. لقد كان  ،من الماء المعدني قدًحاإليك  ك، و لقدمتلأشفقت أم  

لا  العسل الأسود، وأنتِ  كان ينفق الأسبوع و الشهر والأشهر لا يغمس هذا الخبز إلا فييعيش إلا على خبز الأزهر... و 

 ألا تعرفيه". تعرفين العسل الأسود، وخير لكِ 
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 :تحليل السيرة الذاتية 

 ما الفكرة العامة الواردة في سيرة طه حسين الذاتية؟ 

  معاناةيتحدث طه حسين في النص السابق عن طفولته بما تحمل من. 

..................................................................................... 

  ّكتابة السيرة؟ في ضوء فهمك لشروط« الأيام»المختار من سيرة طه حسين  كيف تقيّم النص 

 ما السمات الفنية التي برزت في السيرة الذاتية؟ 

 .كبيٍر  إلى حدّ  انلحظ أنه كان صريحً . 1

أو درس على أيديهم، فقد كشف علاقات  في تسجيل سيرة حياته، وفي حديثه عن الناس الذين تعامل معهم، اكان واقعيًّ . 2

 .الناس وسلوكهم، ونقدهم

صف ي ، فهووبيئتهفي جامع الأزهر ناقًدا، وصور الصراع بين الإنسان  حياتهفي ذلك الوقت، ووصف  بيان الحالة الاجتماعية .3

 المرير. ها على أنها خير مثال للانتصار على واقعدً حياته ويتدرج بها، معتممراحل 

 .استخدم ضمير الغائب في الحديث عن نفسه في سيرته الذاتية. 4

............................................................................................................................................................................... 

 الّرواية: خامًسا: 

  الّروايةعرّف فّن. 

  " ّتجتمع في الرواية و ،على شكل قصة متسلسلة طويلة وأحداثٍ  ، يعتمد السرد في وصف شخصياتٍ نثريّ  أدبيّ  فن

 د".والسر والحوار  مجموعة عناصر متداخلة؛ أهمها الشخصيات والأحداث و الزمان والمكان

..................................................................................... 

 أهمهااذكر  تجتمع في الرواية مجموعة عناصر متداخلة: 

 " د".والحوار والسر  الشخصيات والأحداث و الزمان والمكان 

..................................................................................... 

 هي:أكثر الفنون الأدبية انتشارا وشهرة ، 

 الإجابة: ج. الّرواية            أ. المقالة.           ب. القصة القصيرة.          ج. الرواية.              د. الخاطرة.                     

..................................................................................... 

 ما دلالة اعتبار الرواية من أكثر الفنون الأدبية انتشارًا وشهرة؟ 

 سهولة قراءتها وفهمها ولا سيما إذا كانت باللغة المحكية البعيدة عن التعقيد اللغوي. .1

 سهولة الوصول إليها. .2

 بروز عنصر التشويق فيها. .3

 تصوير عناصرها بالكلمات الموحية، فهي رسم صورة بصرية بالكلمات. .4

..................................................................................... 

  :وتنوع أساليب سردها تتصف الرواية بالتشويقعّلل. 

  تخلقه الرواية من حالة التوتر والترقب لمتابعة الأحداث ومصائر الشخوص.التشويق بسبب ما 

  الروائية.قانون للكتابات ولا تقييد بتمنح الكاتب حرية الإبداع، وتنوع الأساليب لأّن الرواية 
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  ّوائي عالمه؟كيف يبني الر  

 من سرد الأحداث وعرضه للزمان والمكان والأشخاص. 

 بطريقة خاصة تجسد ميوله الإبداعية و الثقافية و أفكاره وخصوصية المجتمع الذي يمثله انتقائه اللغة المناسبة. 

............................................................................................................................................................................... 

 .النشأة والتطور 

 2002وجيل  2001مطلوب من جيل  هذا البند غير. 

............................................................................................................................................................................... 

  عناصر الرواية : 

  ؟الرواية عن غيره من الفنون السردية فنّ فيه يختلف  الذيما 

 والأماكن والأزمنة فيه ، وتعدد الشخصياتأحداثهطوله وتشابك ب. 

..................................................................................... 

  ذكرها.والقصة القصيرة ا الّرواية هناك عناصر مشتركة بين 

 .الشخصيات والأحداث والزّمان والمكان والمؤلف 

..................................................................................... 

 ما العنصر الذي تتميز به الّرواية عن غيرها؟ 

 .الّسرد 

..................................................................................... 

 وضح المقصود بالّسرد الروائي. 

 .عّلل: يعد عنصر الّسرد من أبرز عناصر الرواية 

  الواقعية إلى صورة صورتها  نقل الأحداث والمواقف منيالوعاء اللغوي الذي يحتوي كل عناصر الرواية، و هو  السرد: لأّن

 .لغوية تجعل القارئ يتخيلها و كأنه يراها بالعين

..................................................................................... 

 ؟ةعلى ماذا تقوم لغة الّسرد الروائي 

  ّبالنتائجالتقليديّة تقوم على التتابع الزمني وربط المقدمات الروائية رد لغة الس. 

..................................................................................... 

  ؟من الرواية الحادثة على مواقع مختلفة تقطيع المشهد أوما الفائدة من أسلوب 

 الأحداث ومصائر الشخوص يجعل القارئ المتلقي يعيش حالة من التوتر والتشويق لمتابعة. 

..................................................................................... 

  ،بيّنهاهناك طرق ثلاث لسرد أحداث الرواية: 

 : الطريقة المباشرة .1

 "يحدث لشخوص روايته فيها يقف المؤلف خارج الأحداث ويروي ما". 

 اعد أكثر الطرق شيوعً " ت." 
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 :الذاتيطريقة السرد . 2

  ُه هو البطلويبدو المؤلف وكأنّ  ا ما يكون بطل الرواية،روى الأحداث على لسان المتكلم، وهو غالبً " ت". 

 : طريقة الوثائق. 3

 بناء رواية مترابطة الأجزاءل وميات، ويتخذ منها أدواتيعتمد المؤلف على الخطابات والمذكرات وال" ي." 

..................................................................................... 

 ما وظائف الطرق الّسردية في الرواية؟ 

 واية الفنية في الرّ تعبيرية ي. و تتداخل الأساليب الئواوظيفة عامة شاملة تتمثل في تحقيق توازن البناء الرّ  رديةلطرق السّ ل

 .ي تشكل البناء القصصي للروايةتالولتشكل في النهاية الحبكة الفنية 

............................................................................................................................................................................... 

  ي الأردنالرواية ف: 

 نشات الرواية في الأردن: 

 وبلاد الشام في أعقاب ظهورها في بعض الأقطار العربية ولا سيما مصر والعراق نشأت الرواية في الأردن. 

..................................................................................... 

 هذه  أهماذكر  مؤثرات، جزء من مسيرة الرواية العربية الحديثة تخضع لما تخضع له هذه الرواية من تعد الرواية في الأردن

 المؤثرات.

 ها من خلالهايتهو  تتأثر إلى حد كبير بمحيطها الثقافي، والتيارات والاتجاهات السائدة، و تكتسب. 

..................................................................................... 

  :لم تستطع الرواية الأردنية في بدايات القرن الماضي أن تتعامل مع البناء الروائي بصورة فنيةعّلل. 

  ي.ئبالبناء الفني الروا دون اهنمام هم البلاغية في الإنشاء الأدبي في إطار تقليديتظهرون قدراكانوا يتاب الكُ لأّن 

..................................................................................... 

 في الأردن خلال القرن الماضي: ةئيرواالمحاولات اذكر ثلاًثا من ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ؟( وهي الرواية الوحيدة لهم 1968 عام ) التي ظهرت «منذ اليوم نتأ»رواية تيسير سبول بم تميزت 

  اومضمونً  فنًّاالمتناسقة  نموذج للرواية الأردنيةأتمتاز بأنها. 

 

 

 المؤلف الرواية الرقم

 عبد الحليم عباس فتاة من فلسطين .1

 عيسى الناعوري معداتهق مارس يحر .2

 مريم مشعل فتاة النكبة .3

 تيسير سبول منذ اليوم أنت .4
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  ُلماذا؟رواية تيسير سبول " أنت منذ اليوم" بداية مرحلة مهمة في تأسيس الرواية الحديثة في الأردن عدّ ت ، 

 عّلل: تمتاز رواية " أنت منذ اليوم" لتيسير سبول بأنها أنموذًجا للرواية الأردنيّة المتناسقة فنًّا ومضموًنا؟ 

  رواية جديدة في بنائها و أسلوبها ولغتها وهدفهالأّنها. 

 جديًدا على صعيد البنية السردية  : أنها تضيفالثانيو  ،: تصوير أزمة من أزمات وجودنا المعاصر الأولبأمرين:  يازهاامتو

قد تبدو في الظاهر والواقع المعيش متباعدة أو متنافرة أو  يتمثل في كشف العلاقات الخفية بين الظواهر والأشياء التي

 .مألوفة

 الداخلي، معتمدة الحوار الداخلي إلى التحليل النفسي تجاوزت الوصف المباشر للشخوص.  

..................................................................................... 

 شهرة واسعة في الرواية الأردنية:  واحقق اذكر أبرز من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................................................................................................... 

 132ص الأسئلة

  والمكان.وازن بين القصة القصيرة والرواية من حيث الشخوص و الزمان 

 الّرواية القصة القصيرة المقارنة

غالبًا ما تقوم القصة القصيرة على  الشخوص

 شخصية واحدة "البطل".

 يغلب عليها تعدد الشخصيات الرئيسة أو النامية فيها 

 " الأبطال"، وكذلك تعدد الشخصيات الثانوية.

 والأماكن فيهاتعدد الأزمنة  الزّمان والمكان واحد محدد الزّمان والمكان

 

 المؤلف الرواية الرقم

"             الضحك"  .1

 1970صدرت عام: 

 هلسا غالب

 جمال ناجي الطريق إلى بلحارث .2

 زازس الرّ مؤن الميت أحياء في البحر .3

 طاهر العدوان وجه الزمان .4

 إبراهيم نصر هللا مجرد اثنين فقط .5

 خريس سميحة شجرة الفهود .6

 هاشم غرابية الشهبندر .7

 محمود الريماوي حلم حقيقي .8

 جلال برجس أفاعي النار .9



 0790524758                                                                                                                                                   أ.عبدالمجيد الحسنات   

 

62 

 

 علل إجابتك..ما الرواية الرائدة بالمفهوم الفني الحديث للرواية في الأدب العربي الحديث 

  ( هي أّول 1912هناك إجماع في الأوساط النقدية على أن رواية " زينب" التي كتبها محمد حسين هيكل ونشرها سنة ) م

 الأدب العربي الحديث. رواية عربية ناضجة بالمفهوم الفني الحديث للرواية في

..................................................................................... 

 :ميل الرواية الحداثية إلى العمق والتعقيد. عّلل 

  الرواية في عصورها الكلاسيكية والرومانسية والواقعية، وتداخلت  حوللأّن الخطاب الروائي تجاوز المفاهيم التقليدية

أكثر تعقيًدا وأعمق  –سواء في حبكتها أو شخوصها  -أساليبها مع تداخلات العالم الخيالي والواقعي والتاريخي؛ ما جعلها 

 تركيبًا.

..................................................................................... 

 :بلغ نجيب محفوظ بفن الرواية ذروة الابداع عّلل. 

  ( 1988كان لرواياته شهرة عالميّة؛ فقد حصل على جائزة نوبل العالمية في الأديب عام.)م 

............................................................................................................................................................................... 

  ًا: المسرحيةسادس: 

 .عرّف المسرحية 

  ّتعرض قضيتها عن طريق الحوار  تنجزها شخوص تحيا وتروي قصتها أوراع بين متناقضين، يقوم على فكرة الصّ  أدبيّ  فن. 

..................................................................................... 

 ؟عن القصة بم  تختلف المسرحية 

  يروي أحدائها كاتبهاالقصة. 

  تمثيلها مناظر و مؤثرات مختلفةصة حوارية قابلة للتمثيل المسرحي ويصاحب قالمسرحية. 

..................................................................................... 

 ما علاقة الأدب المسرحي بالتمثيل؟ 

  صة حوارية قابلة للتمثيل المسرحي ويصاحب تمثيلها مناظر و مؤثرات مختلفةقالمسرحية. 

  م المسرحية أمامالتمثيل الذي يجسّ  . وجانبلنص المسرحيلليف أتجانب ال جانبان: المسرحية يراعى فيولذلك 

 . احيًّ  االمشاهدين تجسيمً 

..................................................................................... 

 اذكرهما جانبان المسرحية يراعى في:  

  :ليف النص المسرحيأتجانب. 

  :احيًّ  االمشاهدين تجسيمً  التمثيل الذي يجسم المسرحية أمامجانب . 

..................................................................................... 

 المسرح، ولكنها مع ذلك تظل محتفظة بمقوماتها  وقد نقرأ المسرحية مطبوعة في كتاب دون أن نشاهدها ممثلة على

 الخاصة.

..................................................................................... 

 لمسرحية؟الذي تقوم عليه ا ما الموضوع الرئيس 

 ت الانتباه بموضوعات ثانوية يتشت تقوم المسرحية على موضوع رئيس واحد تتمحور حوله منذ البداية حتى النهاية، دون

 .ينبغي ألا تغرق في الوصف والتعليق أو تفصيلات زائدة، كما
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 ألا تغرق في الوصف والتعليقللقصة نبغي ي. 

 .لأن ذلك يضعف البناء الدرامي ويفقد القارئ أو المشاهد صلته بالنص 

............................................................................................................................................................................... 

 :نشأتها 

  2002وجيل  2001هذا البند غير مطلوب من جيل. 

............................................................................................................................................................................... 

 نوعا المسرحية: 

    ،اذكرهماشاع نوعان للمسرحية من أيام الإغريق: 

 .الملهاة .2.                                                    المأساة .1      

..................................................................................... 

  ."وضح المقصود بـــ : " المأساة 

  عادة تؤكد قيمة إنسانية كبرى، و كانت بدايات  أحداثها بفاجعة، وهي تنتهيهي ترجمة للكلمة اليونانية )التراجيديا( التي

، وحّدة العواطف، بالجّديةالعظماء، ثم أصبحت تتناول عامة الناس، وتتميز  تصوير حياةالتأليف فيها مقصورة على 

 .الاختيار في المواقف، وسلامة اللغة في الصياغة وصعوبة

..................................................................................... 

  " : الملهاةوضح المقصود بـــ." 

 ( وموضوعاتها تتناول المشكلات اليومية الواقعية، ويغلب الكوميديا هي ،)  عليها الطابع المحلي، ويعد عنصر الفكاهة

 
ً
 سعيدة. ا فيها. ونهايتها غالبا تكونا رئيسً عنصر

..................................................................................... 

  ُطلب منك عقد مقارنة بين " المأساة" و " الملهاة" يمكنك ذلك من خلال التعريف لكّل منهما؛ ففيهما " عزيزي الطالب إذا

 سبب تسميتهما، وموضوعهما، ونهايتهما، وسماتهما" .

..................................................................................... 

  :ا في المسرح المعاصر قائمً المأساة" و "الملهاة" " لم يعد هذا التقسيم عّلل. 

 فالحياة مزيج منهما. ؛قد تختلط فيه المأساة بالملهاة لأّنه 

............................................................................................................................................................................... 

 عناصر المسرحية: 

  في كل عمل مسرحي: هاتوافر اذكر العناصر الواجب 

 .الحدث المسرحي. 1

 . الشخوص.2

 . الفكرة.3

 . الزّمان والمكان.4

 . الحوار.5

 . الصراع.6
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 الحدث المسرحي: .1

  "المسرحية مثل القصة على الحدث تعتمد." 

 ."الحدث وليد الحوار بين الشخوص " 

..................................................................................... 

  .وضح المقصود بـــــ : الحدث المسرحي 

 بين شخوصها.الحياة بحيث يظهر هذا الحدث من خلال الحوار  الذي يتناول قضية من قضايا 

............................................................................................................................................................................... 

 :الشخوص .2 

  اذكرهما نوعان الشخوص: 

 شخوص رئيسة محورية. 

 شخوص ثانوية. 

..................................................................................... 

 " : شخوص رئيسة محورية وضح المقصود بـــ":  

  طلق عليها اسم البطل، وهي الشخصية يأو أكثر  تدور حولها معظم الأحداث، ومن بينهم تبرز شخصيةهي شخصية

 .البداية حتى النهاية، ويجب أن تكون نامية متطورة المحورية، وتعلق بها الأحداث منذ

..................................................................................... 

 " : الشخصية النامية المتطورة وضح المقصود بـــ":  

 لها في كل موقف تصرف  قف، ويظهرموطور من موقف لتالشخصية التي يتم تكوينها بتمام القصة أو المسرحية، فت هي

 جديد يكشف عن جانب منها.

..................................................................................... 

 " : شخوص ثانوية  وضح المقصود بـــ":  

  المسرحية إلى النمو باستمرار.تدفع  لها أدوار محددة مكملة للدور الرئيس الذي يقوم به الأبطال بحيثهي شخوص 

..................................................................................... 

 .وازن بين القصة والمسرحية من حيث: الشخوص. /وازن بين الرواية والمسرحية من حيث: الشخوص 

  ؟يحتقاس مهارة الكاتب المسر بيّن كيف 

 شخوصه أمامنا، وإنتاج مجالات لها يبرز فيها سلوكها.  بمدى نجاحه في تحريك 

  ثابتة غير نامية، فهذا عيب يجعل من الشخصية )شخصية مسطحة( لا عمق فيها. صورةأما إذا قدم لنا الشخوص في 

..................................................................................... 

  :شخوصال بمدى نجاحه في تحريك يحتقاس مهارة الكاتب المسر عّلل 

 حة( لا عمق فيها.نامية عيب يجعل من الشخصية )شخصية مسّط ثابتة غير  م  الشخوص في صورةيقدت لأن 

 المسرحية الرواية/القصة المقارنة

صورة للشخصية من جانبيها الكاتب يرسم لنا  الشخوص

 .حتى نتعرف أبعادها الظاهري والباطني

عن  مامنا ونحن نتعرف عليهاأالشخصية تظهر 

 .طريق حركتها وكلامها
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 : حةالشخصية المسّط "  وضح المقصود بـــ": 

 ،ويتذكرها القارئ بسهولة هي الشخصية التي لا تتطور ولا تتغير ولا تتبدل مهما كانت المؤثرات والمتغيرات في القصة. 

............................................................................................................................................................................... 

 :الفكرة .3  

 : الفكرة": وضح المقصود بـــ "    

  ،خلالها، وذلك بعرض صور من الحياة و العادات وما يهدف الكاتب إلى إبرازه منوهي المضمون الذي تعالجة المسرحية 

 ة.لأخلاقية وُمثل فاض ساعد على ترسيخ قيميوالتقاليد، ما 

............................................................................................................................................................................... 

 الزمان والمكان:  .4

 : الزمان والمكان"  وضح المقصود بـــ :"    

 هما الإطار الذي تجري فيه أحداث المسرحية. 

..................................................................................... 

    الزمان والمكان"؟ تحديدعلى ماذا يساعد " 

 فهم الأحداث، وتصور الجو النفسي والاجتماعي المسيطر على سلوك الشخوص. يساعد على 

............................................................................................................................................................................... 

 الحوار:  .5

 الحوار المسرحي"  : عنصروضح المقصود بـــ:"    

  وتتنامى بفضله الأحداث لتبلغ منتهاها ،يتشكل منه نسيج المسرحيةوهو الذي. 

 .أو هو المظهر الحسي للمسرحية 

..................................................................................... 

  :الشخوصطبيعة يلائم بين الحوار و المسرحيالكاتب عّلل. 

 طبيعة الشخوص، كما أنه يحدد مجالها، ويصور ملامحها النفسية.  ا عنا معبًر يجعله حيًّ  حتى 

..................................................................................... 

  .اذكر ثلاثة من الأمور التي تساعد على فهم الحوار المسرحي 

 .السياق إدراك. 3     وتصوير ملامحها النفسية. مشاهدة الشخوص،. 2    .الحركة والإشارة وتتابع الحوادث .1

..................................................................................... 

  اذكرها:توفر مجموعة من الشروطوحتى يكون الحوار جيًدا لا بد من ، 

 ما شروط جودة الحوار؟ 

 .على إيصال الفكرة التي تعبر عنها اقادًر . أن يكون الحوار 2   .الشخصية تكون الجمل الحوارية مناسبة لمستوى . أن1

 عن الصراع و طبائع الأشخاص والأفكار. معبّرًا. أن يكون 4                                 .حارًّاا و أن يكون الحوار متدفقً  .3
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   :الحوار وازن بين الرواية والمسرحية من حيث. 

............................................................................................................................................................................... 

 الصراع: .6 

  :الصراع العنصر الأهم في المسرحية يعدّ عّلل. 

   المسرحية، وصورته الشائعة في  يقوم بين طرفين متناقضين، ويشكل عقدةفهو العنصر الأساس في المسرحية، لأّنه

 .صراع بين الخير والشر المسرحيات 

..................................................................................... 

 :"وضح المقصود بعنصر: " الصراع المسرحي 

  المسرحية، وصورته الشائعة في العنصر الأساس في المسرحية، يقوم بين طرفين متناقضين، ويشكل عقدةهو 

 ا، ثم ينمو ويشتد، حتى يبلغ الذروة، ثم يأتي الحل في نهايةبسيًط  اويبدأ طبيعيًّ  .بين الخير والشر المسرحيات صراع 

 المسرحية.

............................................................................................................................................................................... 

 المسرحية في الأردن: 

   متى عرف المسرح في الأردن؟ 

 المسرح في الأردن في مطلع القرن العشرين ُعرف. 

..................................................................................... 

  وما العوامل التي ساعدت على ظهور المسرح في الأردن؟ 

 .والدينية والاجتماعية طريق بعض المسرحيات التاريخية عن .1

 .عدد من المسرحيات المترجمةوعن طريق  .2

 .التأليف المحلي التي قام بها بعض الهواة في الأردن ا عن بعض المحاولات فيفضلً   .3

..................................................................................... 

  ؟ في الأردن كانت تقام المسرحياتأين 

 لجمعيات الخيريةوا الكنائسو لمدارسوا الأندية : في كانت هذه الأعمال المسرحية تقدم. 

..................................................................................... 

 ؟التشجيع على إقامة المسرحيات في الأردن ما الهدف من 

  .والقومية للتعبير عن المشاعر الوطنيةذلك  .1

 .إشاعة روح التصدي للغزو الفكري والثقافي الذي تعرض له وطننا العربي .2

 إلى توظيفها لأغراض تربوية تعليمية. إضافة .3

 

 

 المسرحية الرواية المقارنة

ولكن تعتمد بالدرجة الأولى يظهر فيها الحوار،  الحوار

 على السرد وطرائقه المختلفة.

 تقوم المسرحية بكاملها على الحوار.
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 أهم الأعمال المسرحية الأردنية المحلية اذكر. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المؤلف المسرحية الرقم

 محمود الزيودي لمضبوعونا .1

 هواري بشير المأزق .2

 فخري قعوار دولة العصافير .3

 جبريل الشيخ ظريف الطول تغريبة .4

 وليد سيف من سوق عكاظ يةة وحكايألف حكا .5

 ةيعاطف الفرا كوكب الوهم .6

 انتهت بحمد هللا

 كّل مجتهٍد نصيبلف؛ احرصوا أحبتي على متابعة دراستكم

 


