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 أدعية املذاكرة واالمتحان
 :قبل املذاكرة 

اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والمالئكة المقربين، 

بنا بخشيتك، وأسرارنا اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلو

 ...بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا اهلل ونعم الوكيل

 :بعد املذاكرة 
اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده علي عند 

 ...حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير، حسبنا اهلل ونعم الوكيل

 -:يوم االمتحان 
ليك ال ملجأ وال منجا منك إال اللهم إني توكلت عليك، وسلمت أمري إ

 ...إليك

 -:عند دخول القاعة 
رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك 

 ...سلطانا نصيرا

 -:قبل البدء باحلل 
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا 

ذا شئت قولي، اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال، وأنت تجعل الحزن إ

 ...سهال

 :أثناء االمتحان 
ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك 

 ...أستغيث، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين

 :عند النسيان 
اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علي رحمتك، وذكرني 

 ...ما نسيت يا ذا الجالل واإلكرام

 :نتهاءبعد اال 
 ..الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل
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..رائعة أهديها لطلبة التوجبهي كلمات  

  لن يقامسك الوجع صديق، ولن يتحمل عنك األمل حبيب ،ولن يسهر بداًل منك قريب....... 

 اعنت بنفسك،وامحها،ودللها والتعطي األحداث  فوق  ما تستحق..... 

 تنكسر لن يرممك سوى نفسك، وحني تنهزم لن ينصرك سوى  إرادتك، فقدرتك على الوقوف  تأكد حني
 ..سواكأحٌد  مرة  أخرى ال ميلكها 

 احبث عنها يف ضمريك  فإذا  ارتاح الضمري ارتفع املقام  وإذا .... ال تبحث عن قيمتك يف أعني الناس
 ....عرفت نفسك  فال يضرك ماقيل فيك 

 إنها هلل، والحتمل هم َّ الرزق فإنه من اهلل، والحتمل هم املستقبل فإنه بيد اهللالحتمل هم الدنيا ف ...
 .رضي عنك وأرضاك وكفاك وأغناك...ألنك لو أرضيت اهلل.. فقط امحل هًما واحًدا كيف ترضي اهلل 

 يرحلبسجدةفالحزن....خرةفيالدنياواالراًوقليااللهعوضنيخي..تيأسمنحياةأبكتقلبكال,

...والفرحيأتيبدعوة

 لن ينسى اهلل خريًا قدَّمته ، و همًا فرَّجته و عينًا كادت ان تبكي فأسعدتها... 

 ......   ربنا ينجحكم ويفرحكم ويسعدكم يا رب

 دث يف العصر احل الشعر: الثالثةالوحدة 
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 مقدمة حول األدب يف العصر احلدث  -

 احلدث قضاثا من الشعر يف العصر  -

 من اجتاهات الشعر يف العصر احلديث: أوًلا
 (مدرسة اإلحياء والنهضة)االجتاه الكالسيكي  (1
 االجتاه الرومنسي (2

  شعر الثورة العربية الكربى: ثانًيا

  شعر التفعيلة: ثالًثا

 شعر املقاومة :رابًعا

 

  دث يف العصر احل النثر: الرابعةالوحدة 

 

 دث يف العصر احل النثرقضاثا من  -

 املقالة :أوًلا

 اخلاطرة: ثانًيا
 القصة القصرية: ثالثًا

 السرية:رابعًا
 الرواية: خامسًا
 املسرحية: سادسًا
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 :تكون املادة املطلوبة للحفظ على النحو اآلتي
 

 :حيفظ الطلبة مخسة أبيات شعرية من كل من – 1
 االجتاه الكالسيكي –
 االجتاه الرومانسي –
 ىشعر الثورة العربية الكرب –
 شعر املقاومة –

 
 

ومبا اليقل عن ,(شعر التفعيلة)منوذجني من حيفظ الطلبة  – 2

 يف كل منوذج (مثانية أسطر متتالية)
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 األدب يف بداية العصر احلديث؟ أّثرت علىما العوامل اليت : س

 :احلديث العصر يف الشعر اجتاهات من: أواًل
 

 ( والنهضة اإلحياء مدرسة)  الكالسيكي االجتاه: أّوال

 .وّضح املقصود باالّتجاه الكالسيكّي: س

الحركة الشعرية التي ظهرت في أوائل العصرر الحرثي إ  ا الترشع ارعراالن الرلى  هجرا شهر  الشرعر العروري فري هصر              
هإ ونلمحنفىررة هجررا وللررة الاصررلثة العرولررة واً نالررن فررأوز يهحترروا فرري أوزاشهررن وب افلهررنإ وفتنشررة أ ررج وهنإ و شالررة  ازدلررن 

 .ألفنظهنإ و منل ولنشهن

 .ز شعرائهمارمع أب, اذكر اجليلني الذين ميثالن االجتاه الكالسيكي يف األدب العربّي: س

    ول يعرث   ائرث اجًجرنه اليو رلييإ وأشمرث ار بيإ وشرنف         فحمر د  رنفي الررن ودل الر    : الجلل األول وفر  ارعرائ
 . ورالل 

  فعروف الرصنفيإ وفحم ث َفهثل الج الرلإ وهمر أو   يشة: الجلل الأنشي وف  أاهر اعرائ. 
 

 الكالسيكّيمتثل إحياء الشعر العربي لدى االجتاه  املظاهر اليت: 

 :الشعراء القدامى في بناء القصيدةاحتذاء نهج ( 1)

 ا األمور اّليت احتذى شعراء الكالسيكّية بها نهج الشعراء القدامى يف بناء القصيدة؟م: س

 .و منل فعنشلهنإ والتشاع هم د الشعر العروي؛ أل وشثة ال زن والانفلة و الرول الاصلثة ب ة أ ج ب

 (.عمود الشعر العربي)املقصود بـ وّضح : س

 .ولنشهن و منل ألفنظهنإ و شالة أ ج وهنإ وفتنشة وب افلهنإ أوزاشهن في العرولة الاصلثة وللة هجا المحنفىة

 : يا ل فحم د  نفي الرن ودل في  ثنء زو ت إ هلثفن  نءه شرأ وفنًهن ول  في فلفنه في  شيرة  لون :مثال

 ؤادلــــــــَوَأَطْرِت َأيََّة اهْعَجٍة ِوفه          نِدـــــــــَأَيَث الَمل ِن َبَثْشِت َألَّ ِزش

 ثاِد ــــــــفهصلَرٍة َوِشِّ في َيْ ِع كهل          ْعَثِك ِهْرَرةز ِلَوول اأَل ا َأْفَسْلته َو

 نِدــــــــــَكَحَل الرهينءه  هف َشهن ِوَات  من ـــــــَبْث َأْظَجَمْت ِفْل ه العهل نه َكَأشَّ

 احلديثقضايا من الشعر يف العصر 
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 نِدـْوَلَة اأَلْفجَاَلَب الرَّدا ِوِك ين   نـــــــًَنهلِل فن َ فَّْت دهف هي َوْعَثف

 ندلـــَلْلهنَت فن ًَْركه اْلَ فنِء ِوع  للي ِفْجته َهْلِك َفَع الَه اج ًَْحَسر

 ندلــــــــفهَتَ بـعنز لهْالنِك َيْ َع َفع  ضي َشْسَرةز َلْ  َلْ  َأكهْ َبْث ِكْثته َأْب

  اِدــــَهجا اأَلْه شنَشْت فهَط ََّبٌة  ن ــــــَفَعَجْلِك ِفْ  َبْجري الَتِحلَّةه كهجَّم

 نِدـــــِونللَّْفِس َهْلِك َليهْلته َأوََّل ف  ةز ـــــَلْ  كنَن لوا الثَّْلره َيْاَرله ِفْثَي

 نِدـــَلَفَعْجته ِفْعَل الحنِ ِث ْوِ  ههر  ٍكـَأْو كنَن َيْرَلبه َصْ َلةز ِفْ  فنًِ

  :شعر المعارضات( 2)

 .وّضح املقصود باملعارضات: س

 الررول  وشرف العنع وف ض ههن والانفلة ال زن في فعهن ًشترك فشه  ةإ  نواة بصنئث شمط هجا بنئج لن سجهنش بصنئث
 .وشركت 

 .ُيعّد شعر املعارضات من مظاهر إحياء الشعر الشعري القديم: عّلل: س

 ًشرترك  فشره  ةإ   رنواة  ثبصرنئ  شمرط  هجرا  بنئج لن شسجهن بصنئثفهي إ ل نز لعل ن الشعر العروي الاثي الول يعث  شلنء شالا
 .وشركت  الرول وشرف العنع وف ض ههن والانفلة ال زن في فعهن

 .من يعّد إمام املعارضات يف العصر احلديث؟ واذكر أبرز الشعراء وقصائدهم اليت عارضها: س

  .ة الحصرلإ ولمشية الر صلرلونئلة أوي ًمنعإ و لللة الرحترلإ وش شلة او  زيثونإ ودالل إ ا بي أشمث

 :ب ل أشمث ا بي :   مثال

 َشْشجا ِل اديَك َأع َشْأ ا ِل اديلن  ين شنِئَح الطَّْجِح َأْارنٌه َه اديلن

 ما موضوع القصيدة اليت أخذ منها هذا البيت؟: س

 :والملفا الغروة أل  فص  از بصلثة في يا ل

 عارضه؟شوقي يف قصيدته ما اسم الشاعر الذي : س

 : التي فطجعهنهن ض وهن ش شلة او  زيثون 

 َب َهْ  طلِب لهْالنشن ًَجنفللن َوشن  َأْضحا التَّلنئي َوثيوز َهْ  ًَثاشللن

 :ب ل الرن ودل : مثال

 ِوول َ َجِ ٍّ َواْشثه الَغمنَع ِ لا َشي   ين  اِئَث الَرْرِق َيمْ  داَ َة الَعَجِ 

 ؟البارودي يف قصيدته عارضه الذي الشاعر اسم ما: س

 :لر صلرل المشه  ة في فثح اللري صجا اهلل هجل  و ج فعن ضنز فلملة ا

 َفِشْ َت َدْفعنز َ را ِفْ  فهْاَجٍة ِوَثِع   َأِفْ  ًَوكُِّر  لراٍن ِوول َ َجِ 

 :التفاعل مع األحداث السياسية واالجتماعية( 3)

 الجتماعية؟وا السياسية األحداث اليت ظهرت نتيجة تفاعل الشعر مع ديدةاجلشعرية الرغرا  األ ما: س 

 .الشعر ال طليإ والثه ة  لا التجعل  وف اكرة اللهضة الحثيأة 

 :ا بيبصلثة  :مثال 

  جـــــــكنَد المهَعج ه َأْن َيي َن َ    وـــــــــــــبهْ  ِلجمهَعجِ  َوفِ  التَّْرجل

  جـــــَيْرلي َويهْلشئه َأْشفهسنز َوهها   َأَهِجمَت َأْارَف َأْو َأَ لَّ ِفَ  الَّول 

 َولهَ  الَّول َيْرلي اللُّف َس ههثوج  ةز ــــلَّول َيْرلي الطرنَع َب يمَفههَ  ا

  وحه الَعثالِة في الشَّرنِب َضئلو  اـــج ه َلْ  َييهْ  َهْثجز َفشَوِ اا المهَع

 وــــــــَفَأِبْ  َهَجْلِهْ  َفْأًَمنز َوَه ي  هْ  ــَوِ اا أهصلَب الَا عه في َأْخوِب
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 ما املوضوع الذي تناوله شوقي يف أبياته؟: س

 .اللنائة وًعجل  الفضلجة بل  وغرس الحضن ةإ ولنء في وثو ه وفهشلثاز وًاثيرهإ اشتراف   لا وداهلنز المعج   فندشن

 :تطويع الشعر العربي لفن المسرح( 4)

 من تطّوع الشعر العربّي للمسرح؟ على يد : س

 . فصرع كجل ونًراإ وفجل ن للجاإ وهلترة: ف  المسرشلنت الشعرية فلهنأشمث ا بي الول شى  كألراز 

 .الشعر العربي للقصص التارخيي امللحمي اذكر أمثلة على تطويع: س

 .((اإلللناة اإل وفلة))شمث فحرع أ

 (.اإللياذة اإلسالمّية)وّضح املقصود بـ: س

ىمهن في ثوثة آجف ولت ص    فلهن شلنة اللري اليري إ فلو ه   لرة اللري صجا اهلل هجل  و ج  فلأشمث فحرع ًحثث فلهن 
 . وجدً  شتا وفنً إ فجتشفنز التسجسل الشفلي في هرض األشثاث

 :فمن  نء في فسرشلة فجل ن للجا: (على تطويع الشعر للمسرح) مثال

 (ف نطرنز للجا: )بلس

 َرـــــجِهَ  الشَّْ ِق فنْ َتَع   َأْشِت َأ َّْجِت في الَحشا

 َرــــــــًَْأكهله الِجْجَث َوالشََّع   َرةزـــــــــث َّ ًَْ َشْلَ  َ ْم

 (ًىهر هجا بلس و اد  اإلغمنء) 

 :للجا

 ًََيجَّْ إ َأِوْ  َبْلسهإ فناا ًَِجْث؟  فناا َدلنَك؟ ِفثاَك َأويإ َبْلسهإ

 :بلس

 َو نَبيَّ ج ًَْحِموِن الَجَسْث    أهِشسه َوَعْلَليَّ َبْث غنَفتن 

 :للجا

 ين َلَأوي ِلججنِ إ َبْلٌس َصريعه الل نِ إ فهْجااز ِوَصْحِ  الث اِ 

 

  اخلصائص الفنية لالجتاه الكالسيكي 
 : يجن ل الشعراء الاثافا في ًانللث الاصلثة العرولة ف  شل  .1

نئح الطجرحإ  جهر  الشر قإ شر   ) وشثة الر زن والانفلرةإ وبر ة المعرنشي واختلرن  األلفرنل فر  المعجر  الشرعرل الارثي            
 (.فط بة هجا األه اد

 .يجثد في أغراض  الشعرية وف ض هنً إ فىهر الشعر ال طلي والاصصي و المسرشي .2

 :ًغجب هجا أاعن ه اللررة ال طنولةإ كمن في ب ل ا بي .3

 كنَد المهَعج ه َأْن َيي َن َ   ج    بهْ  ِلجمهَعجِ  َوفِ  التَّْرجلو

 

 :لمقصود بكل منوضح ا -1

 .المعراضنت الشعريةإ هم د الشعر العرويإ اإلللناة اإل وفلة

 ((ف  الث س))

 .التمثيل مع اإلحياء مدرسة عند القديم العربيبين مظاهر إحياء الشعر  -2

 ((ف  الث س))
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 :البارودي سامي محمود يدةصق مطلع بين ابهشالت أوجه بين -3

 َوُيْعَجُب َيْلهو ِباللَّّذاِت َوَغْيرَي   َيْطَرُب األَغاريِد ِبَتْحناِن سواَي

 :الّرضي الشريف بائية ومطلع

 َغُبْرأ الُحبِّ في ُكْنُت ما الُعال َوَلْوال          َوالتََّجنُُّب الِقال ِمّني الُعال ِلَغْيِر

 (.ونللفس والف ر الطم ح)  والم ض ع والرولإ والانفلةإ( الط يل وحر)  العروضي ال زن في التشنو 

 :تليه التي األسئلة عن أجب ثم النص اآلتي، اقرأ -4

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

 اأَلحالُم َوَصحَِّت ِمصُر، َردَّْتك  ـــــــالُمــــــــــَوَس َتِحيٌَّة الِبالِد، تاَج

 راُم؟ــــُي َكْيَف االسِتْقالَل أْيَتَر  اُم؟ــــــــــُيق َكْيَف الِعلِم ُرْكَن أَرأْيَت

 اُمــــــــَوِزم َجماَعٍة، ِلُكلِّ حاٍد  الـــــــَوالُع الَحضاَرة في ُسبِل الِعْلُم

 اُمــــُتض حيَن اأَلوطاِن َوَمثاَبُة  اـــــًــــباِني َتْنُشُد حيَن الَمماِلِك باني

 اُم؟ــــــــــِقي َوالنُّبوِغ ْبَقِريَِّةِللَع  َفَهْل الوادي، في الِعْلِم ُربوُع قاَمْت

 اُمــــــاأَلجس ِهَي َتْعليٍم َأو دوِر  ٍةـــــــــَثقاَف دوِر َوُكلُّ الَحياُة، َفُهما

 شوقي؟ أحمد تناوله الذي الموضوع ما -أ 

 .الحلنة في وأثره العج  ف ض ع ًلنول فاث واج تمنهلةإ السلن لة األشثاث فع التفنهل

 :اآلتية الفنية الخصائص على السابق النص من مثل  -ب 

 .القديم الشعري المعجم من األلفاظ اختيار -

 (.َوِزفـــــنعه َ منَهـــــــــٍةإ ِليهلِّ شـــــــــنٍد ًضنعإ يهراعإ َكْلـــــــَف إ َوَ وعهٌ  ًَِحلَّــــــــــة)

 .الخطابية الّنبرة -

:وب ل  فصرإ  دًك الرودإ ًنج: ب ل  فأل  
 يهراعه؟ َكْلـــــــَف اجْ ِتْاوَل َأَ َأْيــــــــَت      يهانعه؟ َكْلـــــــــــــَف الِعْجِ   هْكَ  ـــــــــــَتَأَ َأْي

 .الشاعر يرى كما الحياة، في العلم أثر بّين -ج 

 .لج طر ًعرضت  اا األوطنن ويلاو ونلممنلكإ ويلهض الحضن ةإ ويرلي اج تاولإ يحاق

 :انسّيــــــــــــــلروماالجتاه ا: ثانًيا

 مجاعة الديوان-أ
 ؟ر االجتاه الرومانسي يف األدب العربي احلديث وظهما عوامل : س

 .ة في العنل  العروي ة وثانفل ة وا تمنهل ًط  ات  لن ل . 1

 .ة وشيل فرنار أو ه  طريق التر مةاجشفتنح هجا اآلداب الغرول . 2 

 متى ظهرت مجاعة الديوان؟: س

 .اللصف األول ف  الارن العشري   ثر صوت فيرية بنفت ول  أهوفهن ظهرت في

 .أذكر أعالم مجاعة الّديوان: س

 .ايرل الرشم  وهرث المنزشيإ الاند  هرث و ورالل  العاندإ فحم د هرنس

 .بهذا االسم" مجاعة الّديوان"علل  تسمية : س

ل  أل ف  العاند والمنزشي و وضعن فلر  فررندج  مرنهته  األدولرةإ     إ ول  كتنب شاث(الثي ان في األدب و اللاث)شسرة  لا كتنب 
 .و هاال  اللاثية في الشعر
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 بها؟ تأثرت مجاعة الديوانما الثقافة األدبّية اليت : س

 .((لنزلت))و(( الجي: ))فأل شسلل إالأانفة األدولة اإلشججلشية إ وج  ل من  وادلن الوي  ًأثروا ونألدونء اإلشججلش الروفن

 .إىل توخي الصدق الفين يف الشعر دعا شعراء مجاعة الّديوان :عّلل :س

 .الشعر لثيه  ًعرلر صندق ه  و ثان الشنهر وًجن و  العنطفلة وًأفوً  اللفسلة ألن 

 .شعر املناسبات الذي كان سائدًا آنذاك, واهتموا بذاتية الشاعر الفردية م شعراء الديوان هاج: علل: س

 .اللفسلة وًأفوً  العنطفلة وًجن و  الشنهر و ثان ه  صندق عرلرً لثيه  الشعر ألن 

 .اذكر أمثلة من الدواوين الشعرّية اليت قّدمها شعراء مجاعة الديوان: س

 .المنزشي (ديزان)لجعاندإ و (عابر سبيل) و إ(هدية الكروان)و لعرث الرشم  ايرلإ (ضوء الفجر)

 مالمح شعر مجاعة الديوان: 
 

 :النفس اإلنسانية التعبير عن( 1)

 ما األمور اليت عرب عنها شعراءمجاعة الديوان عن النفس اإلنسانّية؟: س

 .ًأفوت فيرية وشىرات فجسفلة شنائة ه  ًجن ب شفسلة ااًلة يرصث فلهن الشنهر اشفعنجً  وًأفوً  وأفين ه

 . اجملهول من احلديث عن حقائق الكون وأسرار الوجود, وعاملأكثر مجاعة الديوان : علل: س

 يرصرث  ااًلرة  شفسلة ًجن ب ه  شنائة فجسفلة وشىرات فيرية ًأفوت ف  وهن يتصلألش ه  هر روا ه  اللفس اإلشسنشل ة وفن 
 .وأفين ه وًأفوً  اشفعنجً  الشنهر فلهن

 ((:  لا فجه ل )) يا ل هرث الرشم  ايرل في بصلثة وعل ان :  مثال

 ِ ــــَأبنصل فن َأْد ل َلْسته َوَفْهَمٌ    هــِرفهَأْه َلْسته َوْحٌر ِفْلَك َيح طهلي

 َفجنللِ  ًهْثَ ْك َلْ  الَيْ نه َوَشْ ِلَي  هنــــَلْسته َأْهِرفه ِوَلْفٍس َشلنًي بضي               

 روِهـــــِوَمْي َشقٍّ ِ لا السُّمه ُّ َوج  ِفْ  َ َفٍ  الَمْجه ل ِ لا الطُّم حه َلْلَس

 :الحسية الطبيعة وضوعاتم مع التفاعل( 2)

 :للعقاد (الكروان )قصيدة  مثال

  هْأمنشي الأَّرا اْ تَارَّ َهجا َوِ ِن  الثُّ ا َفَع غنب َشل ه َ لنِشَك في أَشن

 ِلسنشي السُّرو ه َغَجَب َوِ ْن َفِرشزن  الَه ا َشْل ه َأْطَجَا ه ِلسنِشَك في أَشن

 يـــــــــَزفنش ِوَغْلَرِت  َضملره ا رًّ  أَ ا َفمن ونَح َشْل ه في ضملِرَك أَشن

 نِنــــــــالَ َفا ِووِلَك الرَّولِع َخْفَق  فهسنِ ٌل الصَّغلِر الَاْجِب في ِفْلَك أَشن

 نِنـَواأَلْاج ِونَلصََّح اِت َوًَضه ُّ  الَيرا ًََهبه الَّتي الَعْلِ  في ِفْلَك أَشن

 ؟الكروان طائر كيف وجد نفسه عند خماطبتهبّين ,  وخواطره تأمالته من قصيدته على أفا  الشاعر: س

 التري  وهللر   و فانًر إ  الرولرع  خفرق  يررن ل  الرول  الصرغلر  وبجرر   وأ ررا هإ  ير ح الول وضملره و إ يشثو الول ص ً  فه 
 .ونألششان هجل  وًر ل اللعنس ًملح

 .ًنفًّن اًحندزا اليروان وطنئر يتحث  ش 

 .المتيج  ضملر وت ظلف ؟  شعرهيف جلّية الذاتية النزعة كيف بدت: س

 

 .والسأم بالضيق واإلحساس واأللم، الشكوى عن الحديث( 3)

 المعنشنة لتجك أاعن ل  ًص يرزا وعض جنءتف. 

 :فطجعهن ط يجة بصلثة في المنزشي يا ل :مثال



 

الثانوية اجلزيرة مدارس(........... 7076666000)  عواد عبادة/  الدكتور  

 ال نرضى بأقل من العالمة الكاملة.....الفصل الدراسي الثاني/ ة القضايا األدبي

 9 الصفحة

 

 

 اـِلْجَحش َأْاجا اللَّْ َع َوَوَ ْثته  اـِلأَل  َأْلثا السُّْهَث َوَ ْثته َبْث

 الَيرا؟ في َوأهْخرا دهْشلن َيَاَىٍة  يـــــــأَف الثَّْلرهإ ْىِجمهلنَي فن اثَّ

 ِشما السُّْهثه َوج َأْفٌ  الَيرا ج  ــــمنَصْرِفه ِفْ  الَاْجبه َلوا َوْيله

 نـــــــــــــَوَشج ِلجلَّْفِس َغْ ٌث ِ شَّ ه  الرَّدا َفْلجا ج كنَن ِ ْن الرَّدا

 :قوافيوال األوزان في التجديد( 4)

 .اذكر مثااًل على التجديد يف األوزان والقوايف عند مجاعة الّديوان: س

 .الانفلة ف  ونل زن ويتحر  يتالث الول المر ل الشعر 

 مبن تأثرت مجاعة الدبوان يف الشعر املرسل؟: س

 افوالا  واألوزان الصلنغة في أفنع الشنهر ًاف التي السثود كل ًحط   التي الروفنشسل ة الأانفة

 .جتديد مجاعة الديوان يف األوزان والقوايف من خالل الشعر املرسل: عّلل: س

  .اللفسلة خ الج  وًص ير الواًلةإ ًجروت  التعرلر ه  في الينفجة الحرية لجش نهر يتنح كي 

 ((:الع اطف كجمنت)(بصلثً   في ايرل الرشم  هرث يا ل :مثال

 الصَّحلحه الشَّْ قه يهْغِوِه َلْ  ِ اا  نٍءَ فـــــــ  لا َواإِلخنءه َخجلَجْي      

 الأِّمنِ  في الَمرا َة َشْرج  َوَبْث  ْثٍقــِِثمن هص الص حنبه :َيا ل َن      

 ثهــأ هي كمن الشَّفننه ِوَك َفجنَء  ِ خنئي َولي الشَّفنن ِ لا اَيْ ته      

 والرول  الانفلة في الشنهر ًل يع للن يىهر  ا. 

 

 :القصيدة في العضوية الوحدة على المحافظة( 5)

 .الوحدة العضوّية يف القصيدة عند مجاعة الديوانب ما املقصود: س

 .وعثه وومن برج  ومن ولت كل أن يجتح  وث فو واشثزاإ  سثزا الاصلثة ًي ن أن

 ن؟ما األمور اليت تستلزمها القصيدة للمحافظة على الوحدة العضوية يف القصيدة عند مجاعة الديوا: س

 .واألفين  الص   ًرًلب ف  الك هجا يترًب وفن الم ض عإ التي يألرلن المشنهر ووشثة الم ض عإ وشثة 

 :زيندة في األديرة  ثنء في بنلهن العاند التي ) التراب ف  آه ( بصلثة :مثال 

ًْلن  ِصحنْب؟ ين (َفيٌّ) الَمْحِفِل في َأْيَ   الِ طنْب َفْصَل لهلن لن َه ََّد

 الديوان مجاعة لشعر لفنيةا اخلصائص 
 .الشعرية المعنشي في التجثيث  لا يلح  -1

 .التجثيث في المعنشي الشعري ة لا كلف شلن اعراء  منهة الثي ان : س

  .الملن رنت ه  اعر واجشصراف اللفسلة وفعنلجة الم ض هنت ونلطرلعة والهلنع الوات هجا ونلتركلش

 المغر د اليروان العاند طنئر ف نطرة :فأل. 
 .لجاصلثة العض ية ال شثة وتحالق يهت   -2
 :ايرل الرشم  هرث ب ل في كمن إالفجسفي  الفيرل الجنشب فضنفلل  وعض هجا يطغا -3

 أَبنصلِ  فن َأْد ل َلْسته َوَفْهَمٌ    َأْهِرفه ه َلْسته َوْحٌر ِفْلَك َيح طهلي
 َمجاليِه ًهْثَ ْك ْ َل الَيْ نه َوَشْ ِلَي   َأْهِرفههن َلْسته ِوَلْفٍس َشلنًي أزْبضي

 

 

 .الديوان لجماعة الثالثة األعالم َسّم -1

 ((الث س ف ))
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 .العضوية والوحدة المرسل، الشعر: من بكل المقصود وضح -2

 .الشعر الول يتالث ونل زِن ويتحر  ف  الانفلةإ ويعث ف  فىنلر التجثيث في الشعر العروي: الشعر المر ل

 عل الاصلثة  سثزا واشثزاإ شل  يجرتح  كرل ولرت ومرن برجر  وومرن وعرثهإ ويسرتجشع الرك وشرثة الم ضر عإ            : العض يةال شثة 
 .ووشثة المشنهرإ ووولك ًي ن الاصلثة كنلينئ  الحيإ ليل هض  وظلفت 

 .الديوان جماعة شعر في الثقافية الموّثرات بعض بين -3

 الروفنشسرلل إ  اإلشججلرش  ونألدورنء  ًرأثروا  الروي    وادلرن   رلمن  وج خنص رةإ   يةاإلشججلش األدولة ونلأانفة الثي ان  منهة ًأثرت
 ".لنزلت"و" الجي: "فأل

 .عليها ومثل الديوان، جماعة شعراء تناولها مالمح ثالثة اذكر -4

 ((ف  الث س))

 :يأتي ما علل -5
 .االسم بهذا الديوان جماعة تسمية -أ 

 ((الث س ف ))
 .والمجامالت سباتالمنا شعر عن الديوان جماعة ابتعاد  -ب 

 ((الث س ف ))

 .الشعر في الفني الصدق توخي إلى الديوان جماعة دعوة -ج

 الملن رنت اعر لن م ا لوا اللفسلة؛ وًأفوً  العنطفلة وًجن و  الشنهر و ثان ه  صندق ًعرلر لثيه  الشعر ألن 
 .الفردية الشنهر وواًلة والتم ا آشواكإ  نئثزا كنن الول

 .العربي الشعر في التجديد إلى الديوان جماعة يلم -د           

       واألوزان الصررلنغة فرري الشررنهر أفررنع ًاررف الترري السررثود كررل ًحط رر  الترري الروفنشسررلة ونلأانفررة التررأثر وسرررب           
 .الواًلة ًجروت  ه  التعرلر في الينفجة الحرية لجش نهر يتنح كي والا افي؛

 .والغموض العمق الديوان جماعة شعر على يغلب -هـ            

 .اللفسلة األف   ويعنل  الفجسفيإ الفيرل الجنشب فضنفلل  هجا يطغا ألش            

 الشيعر  بعميود  الخارجيية، واللتيزام   والميثثرات  اللغية،  :حييث  مين  المحياف   والتجيا   اليديوان  جماعية  بيين  وازن -6
 .العربي

 االتجا  المحاف  جماعة الديوان 

لغة العصر السهجة ال اضحة  ًست ثع اللغة
.ه  األلفنل الجشلة وًرتعث  

ي تن  األلفنل والمفردات ف  المعج  
.الشعرل الاثي   

ثثرات لما
 الخارجية

  اإلشججلشية  منهة الثي ان ونلأانفة األدولة ًأثرت
خنص ةإ وج  لمن  وادلن الوي  ًأثروا ونألدونء 

"  و" الجي: "وفنشسلل إ فألاإلشججلش الر
         "تلنزل

اشتواء شه  الشعراء الاثافا في ولنء 
الاصلثة إ وفعن ضة وعض الاصنئث 

.الاثيمة  

االلتزام بعمود 
 الشعر العربي

التجثيث في األوزان والا افيإ وف  الك 
ظه   الشعر المر ل الول يتالث ونل زِن 

.ويتحر  ف  الانفلة  

يجتشع وعم د الشعر العرويإ أل وشثة 
.والرولال زن والانفلة   

 :العقاد عباس يقول -7
 َتَتَزيَُّن َوْهَي َصغيَرٌة شاَب َقْد   َوِإنَّما الَحياِة َنْسِل ِمْن َوالَعْقُل
 ُنـــــَوُيلقَّ َنْفسُه ُيصاِحُب ُلبٌّ   َوماَلُه الَحياُة َتصَحُبُه َوالطِّْفُل

 ُنـــــُيْعاأَل َتراُ  ل َدليٌل ِمْنها   َيقوُدنا َكالزِّماِم الَعواِطَف ِإنَّ
 .المضمون على الفلسفي الفكري الجانب طغيان على النص من مّثل -أ 

".األهل  ًراه ج دللل":  وب ل  إ"الحلنة شسل ف  العال: "فأل الفجسفي الفيرل الجنشب اللص هجا يطغا    
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 أبولومجاعة -ب
 .عّرف جبماعة أبولو: س

 العروريإ  والعرنل   فصرر  فري  اجًجرنه الروفنشسري    اعراء عضو تالحثي إ ضم  العروي األدب في األدولة  المثا س  شثا
 .هلث اإلغريق والشعر الم  لان  ل   لا شسرة وولك و ملت

 ما العوامل اليت أسهمت يف ظهور وتأسيس مجاعة أبوّلو؟: س

 <الثي ان و منهة اجًجنه المحنف  ول  اشتثع الول الجثل .1
 الثي ان لجمنهة الشعرل اإلشتنج ًرا ع .2
 .الغرولة هجا اآلداب شفتنحاج زيندة .3
 .المهجر وأدب التأثر .4

 .دواوينهم وبعض أبولو مجاعة رواد أشهرأذكر : س

 إ(( التنئ  الموح)) ط  فحم د وهجي إ(( الغمنع و اء)) شن ي و ورالل  إ((الشفق الرنكي)) اندل أو  زكي أشمث فؤ سهن
 ((.ًنئه ن)) ل  منهل شس  وفحم د إ ))الحلنة أغنشي ((الان   الشنوي وأو 

 العربـي  الشـعر  تـراث  بـني  ميـز   جديـداا  شـعرياا  جـواا ليبعثـوا   اجلماعـة  هذه أصحاب ما األمور اليت دعا إليها: س

 ؟احلديث األوروبي القديم واألدب

 .لجاصلثة العض ية ال شثة  لا ده ا. 1

 .والمناسبات شعر المجامالت عن شعراء جماعة أبوّلوا ابتعد: علل: س

 .األهمنق ف  ًلرع ااًلة ًجروة هلثل  لشعرألن  ا

 .فيرل وًأف ل  شسنشلة وروح المأل فة الرسلطة األالنء وًلنول ا  ثيثةإ َطْرق ف ض هنت  لا ده ا. 2

  .وًاثير اشتراع شىرة  للهن وشىروا األخراإ الشعرية اجًجنلنت اعراء فع  ثللة فعن ك يثخج ا في ل . 3

 .فججته  في العاند وا تيتر ا

 .ملجماعته رئيسًا شوقي أحمد اختار شعراء جماعة أبوّلوا: لعل

  .ل  ًيريمزن 

 أبولو مجاعة شعراء تناوهلا اليت املوضوعات أبرز: 
 :ومناجاتها وتشخيصها بجمالها، والتعلق الطبيعة، في االنغماس( 1)

  .بّين كيف تعامل شعراء مجاعة أبولو مع الطبيعة: س

 التعرلر ف  التاجلثلإ وأكأروا وصفهن ه  واوتعثوا أشن لسه إ ًشن كه  و عج لن فشنهرل إ  لل  الول وأ ا اآلف  فوال 
 الشعرية ونلص  ة فعنشله  ه 

 :ط  فحم د هجي يا ل :مثال

 ِرـــــــــَطْل حنِنَأْلِو شنِئٌر اثزَص   َش االِ  في َيَشْل َلْ  ِضاأَلْ  أهفهقه
 ِرـــــَفْج ِلَمْطَجِع َهْلَلهن ْغَمَضْتَأ   وه وٌد ِرـــــــالَغثي انِطا َوَهجا
 َوَصْ ِر ولَ  َاْ ٍك فن يهَغل ي افلِ    ــــــــ ش في لنِدئزن المنءه َوَ را
 ِرــــــــــــَثْغ ِوحنلِ  َلَفْت بهرهوٌت   ــــــــــــ فل ًَْسَرحه اللُّج َع َوَكأنَ 
 رلـــــــــًَس الَموِئكه أهْفِاِ  َهجا    ِ ــــالل  ِفَ  َوْحٌر ال ه  َد َوَكَأنَ 

 

 .المرأة عن والحديث بالحّب، االهتمام( 2) 

 واحليث عن املرأة؟, ما اجلوانب اليت تناوهلا شعراء مجاعة الّديون يف اهتمامهم باحلّب: س

 .الحرلب غنب  اا ونلغروة واإلشسنس ونألل  والحرفننإ والشع   ونلمعش قإ العناق هوبة
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  :)الغريب ( بصلثة في شن ي ورالل   يا ل :مثال 

 ِردهــفهْلَف الفهؤاِد َغريبه ِ ش ي   ــــــثهًَْرَتِع َكْلَف الَاْجِب بنِ َي ين
 ثهــَغ لهانَك َوِفْ  ِفل ي َوَأْيَ    َغثزا بهْجته فلَك الَلْ َع خنَشلي ِ ْن

 ِردهــــــالجَّهلِب َأْوَت ِوهوا أشَ ي   وَأْهَجره ه َلىزا ِفْلَء ضهج هي
 ِردهــالَغ َبْجِرَي َغل نَك وَشْل ه   لنــَفْجِجسه كنَن َشْل ه ًنِ كي ين

 ثهَأَش زشنِفِهْ  في لي َفَجْلَس   يـــــين َ َيل ًعنَل َغريٌب ِ ش ي

 عّماذا عّبر الشاعر إبراهيم ناجي يف قصيدته؟: س

 :األهمنق ف  ًلرع التي الواًلة الشعرية ًجروت  ه 

 إليى  واليدعوة  فيي الرييف،   الحيياة  ومظياهر  الرعياة  عين  والحيديث  أهلهيا،  وطيب وبساطتها الريف بحياة االستمتاع( 3)
 .المدينة حياة عن االنصراف

 :)الرهنة أغنشي ف (بصلثة  في الش نوي يا ل  :مثال

 نْهــــــــــــين ِال وَلجهم ي   يــــــــــِخراف ين َفأَفلاي
ًَْرعللي   ْ ــــــالطُّل َأْ راِب ْلَ َو   يــــــــين ِالنل َوا
  ْ ـــــــــــَوشهر َوِفراشزن   نءزـــــــثهغ ال ادل َواْفَجئي

  ْ ــالشُّل ِهْطَر واْششهاي           السَّ ابي َلْمَس َواْ َمعي
 ْرـــــالمهْسَتلل الضَّرنبه ـِ            ـيهَغَشْلـ ال ادل َواْشىهرل

 .  الشابي يف قصيدته ليظهر استمتاعه حبياة الريف وبساطتها بّين األمور اليت تناوهلا: س

 والحركة والرائحة والص ت الج ن هلنصر ول  فشج .1
 .أخرا دججت وأضفا هجلهن الم شلةإ األلفنل وظف .2

 ًتلن ب أخرا دجلة ل  أ اد الشنهر لي  يحجب الرايةإ بنًمزن كألفزن يي ن الضرنب أن  وفعروف إ"فستللر الضرنب: "فأل
 .الاصلثة    فع

 .الجميلة والذكريات الوطن إلى شوقوال الحنين( 4)

 :وطل   لا فشتنبزن األفرييلة المتحثة ال جينت في و  ده أثلنء في  (الملن نة(بصلثة  في اندل أو  زكي أشمث يا ل :مثال

 ِ الَرْل ِلَجْ َهِة َوَصَحْت َصَحْ ته         َهْللي اْغَرْوَ َبْت َفَجم ن َطَرَفْتإ
 يـــــــــــَوَطل فن َ مَّْلته ه ِوَأَهش          ْتـَاَلَر َبْث السََّل اِت ِفَ  َخْمٌس
 ِ ــــــــــالَهِت ِوَثْفِعِ  الرَّولِع ْلرهَغ        ِرٍبـــفهْغَت يهِحسُّ اهع َ  اا َفْ 
 أبولو لشعرمجاعة الفنية اخلصائص 

1 الشعرية الص  ة ا ت ثاع خول ف  والتجسل  التش لص  لا يملل. 

 :ط  فحم د هجي ب ل الك فأنل أفنفكإ فر  فة ًت لجهن فاط هة اعرية ًارأ فعلثفن

 َفْجِر ِلَمْطَجِع َهْلَلهن َأْغَمض ْت   وه وٌد ِرـــــالَغثي انِطا َوَهجا
 َوَصْ ِر َوْلَ  َاْ ٍك فن يهَغل ي   َش افل  في لنِدئزن المنءه َوَ را

2 وعلثٍة فعنٍن  لا المأل فة الرسلطة األلفنل فتلتال إالم شلة األلفنل يست ثع . 
 : ورالل  شن ي ب ل فأل

 َأْوَتِرده الجَّهلِب ِوهوا أشَ ي   َوَأْهَجره ه َلىزا ِفْلَء ضهج هي
  باللهيب؟ ُيبتَرد فكيف ،التي ظهرت بالبيت مفارقةبّين ال: س

 .الاصلثة    فع ومن يتلن ب الجف  لوا الشنهر وظف
 :ب ل  في فجعج  فستللرزا الراية يحجب الول الضرنب الشنو ي وظف شل  لكوفأنل ا 

 المهْسَتللْر الضَّرنبه ـِ   يهَغَشْلـ ال ادل َواْشىهرل

3  في كمن اشفعنللة؛ ل  ا تجنوة ويستجلب وشيء يتأثر شل  الشنهر أهمنق ف  ًلرع فنلاصلثة إةالشعري  ونلتجروة يهت 
 .شن ي إلورالل   )الغريب( بصلثة
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 .أبولو جماعة نشأة في أسهمت التي العوامل اذكر -1
 ((ف  الث  س))

 األخرى؟ الشعرية التجاهات اإلى أبولو جماعة نظرت كيف -2
 فنختن وا وًاثيرإ اشتراع شىرة  للهن وشىروا األخراإ الشعرية اجًجنلنت اعراء فع  ثللة فعن ك في يثخج ا ل 

 .فججته  في العاند وا تيتر ا ل إ ًيريمزن لجمنهته  سزن ئل ا بي أشمث

 .التمثيل مع أبولو، جماعة تناولتها التي الشعرية الموضوعات من اثنين اذكر -3

 ((ف  الث  س))
 

 :يأتي ما علل -4
 .االسم بهذا أبولو جماعة تسمية -أ 

 ((ف  الث  س))
 .والمجامالت المناسبات شعر عن أبولو جماعة ابتعدت -ب 

 ((الث  س ف ))

 .الطبيعة مناجاة شعر من أكثرت -ج 

 .التاجلثل وصفهن ه  واوتعثوا أشن لسه إ ًشن كه  و عج لن فشنهرل إ  لل  وأ ا الول اآلف  فوال  ألشهن

 شيعراء  تناولها الموضوعات التي حيث من أبولو وجماعة الديوان جماعة بين واالختالف الشبه أوجه استنتج -5
 .جماعة كل

فأوجه االختال أوجه الشبه  

.ناجلتمنع ونلطرلعة وفلن نًه -  

اجوتعند ه  اعر  -
.الملن رنت  

.التأثر ونألدب الغروي -  

 

 منهة الثي ان يهتم ن ونلجنشب الفيرل الفجسفيإ  -
.واللفس اإلشسنشلةإ ويهتم ن ونل شثة العض ية  

 منهة أو ل  يهتم ن وحلنة الريف ووسنطتهنإ وييأرون  -
إ والحلل   لا ال ط  ف  الحثي  ه  الحب والمعنشنة

.والوكرينت الجملجة  

 
 :تليه  التي األسئلة عن أجب ثم الشابّي، القاسم أبي للشاعر اآلتي النص اقرأ -6

 َنْفسي ِبَأشواِق َلها َوُأفضي دي   ـــأَناشيـ الطُّيوِر َعلى َأْتلو سْوَف
 ّســـــِح ُةَيْقَظ النُّفوِس َمْجَد َأنَّ  َوَتْدري الَحياِة، َمْعنى َتْدري َفْهي

 يــــِبَيْأس الُوجوِد ِإلى َوُألقي ِل  ـــاللَّْيـ ُظْلَمِة في ُهناك، أَقضي ُثمَّ
 يــَرمس ُحْفَرَة السُّيوُل َتُخطُّ ِو  الُحْلـ الّناِضِر، الصََّنْوَبر، َتْحَت ُثمَّ

 ِســـــِبَهْم َفْوقي النَّسيُم َوَيْشدو  ريــَقْب َعلى َتْلغو الطُّيوُر َوَتَظلُّ
 السابقة؟ القصيدة تناولته الذي الموضوع ما -أ 

 .وفلن نًهن وًش لصهن وجمنلهنإ والتعجق الطرلعةإ في اجشغمنس
 :اآلتية الفنية الخصائص على السابقة القصيدة من مّثل -ب 

 .والتجسيم التشخيص -
 .الَحلنِة ـاَفْعلـــــــ ًَْث ل َفْهي اللَّسل هإ َوَيْشــــــــــثو ًَْجغ إ الطُّل  ه ًََىلُّ

 .وهمس ًجغ إ أًج إ     .الموحية األلفاظ استخدام -
 .الشعرية بالصورة التعبير -

 الجملجرةإ  الصرل ور  وأارجن   ًشرثوإ  التي الطل   فلىر ً نل الاصلثة ًارأ فحل  فللة ل شة الشنهر ير  
 .اللسل  ولرنت والسل لإ
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 شعراء املهجر-ج
 على من يطلق شعر املهجر؟: س

 وأفرييرن  الشرمنللة  أفرييرن  الشرنع  لرا   ورود  فر   لرن روا  الروي   العرب الشعراء شىم  الول الشعر هجا جرالمه اعر يطجق
 .ؤوشه وش ًهت  أدول ة وفجوت صحفزن أدولة وأصث وا  واوط وك ش ا هشرإ الت ن ع الارن أواخر في الجل ولة

 ما الذي أّدى إىل هجرة بعض العائالت العربّية إىل األمريكيتني؟: س

 .وابتصندية وا تمنهلة  لن لة وىروف العروي العنل  ثرًأ .1
  داخجلة ِفَتلزن العرولة الرود وعض اهثت .2

 كيف قامت اجلاليات العربّية يف احلفاظ على هوّيتها يف هجرتها إىل األمريكيتني؟: س

 . ال ط العرولة خن ج الروفنشسلة المهجر اعراء وفأ ل ثانفلةإ فجوت وأصث ت أدولةإ  واوط أ ست

 .همافي املهجر لشعراء األدبي النشاط ظهر اللتني األدبيتني اذكرالرابطتني: س

 :الشمنلي المهجر في الاجملة الراوطة -1
 أين تأسست ومتى؟: س
 .(ع1221) لة  شل ي  ك في أه  ست 

 من ترأسها؟: س
 .))الم اكب )) دي ان صنشب  هرران خجلل  هرران 

 .مدواوينه وبعض روادها مناذكر بعضا : س
 ((.الحنئرة األ واح)) ةَضَهري وَشسلب إ((الجف ن لمس)) شهَعلمة وفل نئلل إ))الجثاول((فنضي  يجل ن أو  

 القلمّية؟ الرابطة شعراء لدى برزت ما األمر الذي : س         

        لشرعر ا شركرة   ًطر    فري  ال ا رع  صرثاه  لر   كرنن  الرول  األفرر  إ والجغرة واإليارنع   الرايرة  فري  التجثيرث  هلنصرر         
 .  اء شثٍّ هجا العروي والعنل  المهجر في العروي الحثي 

 :الجل وي المهجر في األشثلسلة العصرة -2
 أين أسست ومتى؟: س
 .)ع 1932) لة  الررازيل في أه  ست 

 ؟ترأسها من: س
 .((هرلر زلرة ليل )) دي ان صنشب خ  ل َ الث الارول  الشنهر 

 روادها؟ من اذكر شعراء: س
 .فرشنت  للنس و المعج فإ ف زل 

 .اذكر أهم خصائص شعر العصبة األندلسّية: س         

 .الشعر في التجثيث  لا اعرااه وفنل واضحةإ  هجة ولغت  إصندق  بلق  جس    

 فيي  التجدييد  إليى  ومال شيعراه   واضحة، سهلة ولغته صادًقا، رقيًقا سلسًا شعرالعصبة األندلسّية جاء: علل: س
 .الشعر

 ورنألدب  وًرأثروا  ونلسرينن األصرجلل    واختجطر ا  الجثيرثةإ  الررود  فري  واجشفترنح  الحريرة  أ  اء المهجر اعراء هنش    
 .واألوطنن األلل ه  والرعث الغروة ولن  واكت وا األفريييإ

 املهجر شعر موضوعات أبرز من: 
 : الوطن إلى الحنين( 1)

 ؟أهلهم فراق على أوطانهم, وحسرتهم إىل شوق و ننيح من نفوسهم يف خيتلج عما املهجر شعراء عّبركيف : س

  بلاة وسلطة ألفنل و صندبة ومشنهر 

 :ألج   لا فشتنبزن أي ب  الث يا ل :مثال
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 فهلَصر ن الثَّْفَع َأ َتْمِطره ِاْكِرل  لثا   َفإشَّلي فل  األَلَل َاَكْرته فن َو اا
 نـــــــــــًَر  نــــــله ًَرًّن األي نعه َولِيلَّهن                    َدٍةـــِوَع َيِئْسته ِ ْن َشْفسي أهَهج له

  :واألمل الّتفاهل( 2)

 : يجلن أو  فنضي ف نطرنز اإلشسنن المتوفر الشنكي يا ل :مثال

 وـــــَكلَف ًَغثو ِ اا َغَثوَت َهجل   َك داٌءــــَأيَُّهن الشنكي َوفن ِو
 ج َيرا في ال ه  ِد َالئنز َ ملو   نٍلــــَوالَّول َشفسه ه ِوَغلِر َ م

 وـــــَف  َيىه ُّ الَحلنَة ِهبءز َثال   لهَ  ِهبٌء َهجا الَحلنِة َثالٌل
 وـــــهن َ ملوز ًََر ال ه  َد َ مل   َك داٌءـــَأيَُّهن الشنكي َوفن ِو

 : والتعايش امحالتس( 3)

 :العىل  لثي ا لوا وفمجثزا ونإل وع ففت رزا  للنس فرشنت يا ل :مثال

 َوالسَّمن اأَل ض َيْعمهره َهريٌض َط يٌل   ِثِهــــَفْج أيَ نع اإِلْ وع َهجا  وٌع
 نــــــَوِفْرَبم الَحقِّ َ ْلفزن ِلْلصِر َأْهثَّْت   ٍةـــــــأهفَّ َخْلره ِظجِِّ  في َفَلَمْت َشمن

 نـــــــــَأْشجهم الثَّين لِر في  لنَول َوكنن           العهجا َلهن َوكنن الثُّشلن َلهن َفينَشْت

 :اللر ل  الم لث اكرا في ال   ل  جل   الث يا ل :مثال

 َدول َوالَمْغِرَوْلِ  َل ه الَمْشِرَبْلِ  في   ــــــ لاللََّر الَمْ ِلِث هلثه الَرِريَِّة هلثه
  لـــالعهجه بهْرآِشِ  ْ ِف الِهثاَيِة َاْمسه   َطَجَعْت َفْ  اهلِل َهْرِث اْوِ  اللَِّريِّ هلثه
 َرولـــــــالَا الش نِهِر َفَرجِّغ هه َ وَع   ــــــةزًَْيِرَف اهلِل َ   َل َاَكْرًهْ  َفِإْن

 : اإلنسانية النزعة( 4)

 ؟الشعر جتاه املهجر شعراءما رؤية : س

 الحرق : العجلرن  الارل    لرا  ًرثه   ةإواضرح   رهجة  وجغرة  اللنس  لا يلاجهن الشنهر  نفلة   نلة ول   شسنشيإ ف بف ه  ًعرلر 
 .والحب  والحرية والعثل والجمنل وال لر

 اإل رنءة  وفانوجرة  األفرل  و يارند ارعجة   والتعرنون  الحرق    لرا  داهلزرن  (أخري  يرن ( بصرلثً   فري  َهريضرة  َشسرلب  يهترف : مثاال  

 : ونلمعروف

 ْثــــــَوبنِئ شنٍد َوالِفْيره ِ وشزن   الَحقِّ ِفَ  َأْهَشللِ  ِ ل ن َفْجَلِسْر
 ْثــــــــِونللَّشنِئ هه اَءلن َفْجلهانِوْل    اءزـــهه الوِّئنبه َتثَِّتاْا َو اا
 الَم اِبْث شنِ  ِفْأَل الَاْجِب َعَلِفْش   شنْأَأَض الىَّوعه اْشَجْ َلَك َو اا

 .والشّر والبخل واألنانية كالظلم السلبية لقيمكيف عّبر شعراء املهجر كرههم ل: س

 . الال  السجرلة ه  لجتعرلر الرفش وظف ا 

 :فنضي أوي إليجلن (الحمانء التللة( بصلثة : مثال

 َشَجره َأْو اأَلْ ِض في َوًٌَث َكَأشَ هن  ةزــــــــــهنِ َي الَحْمانءه الت لَلةه َوَظجَِّت
 رهـَتِعًَْس الل نِ  في َفَهَ ْت َفنْ َتأَّهن  نــ هْاَيَته الرهْستنِن صنِشبه يهِطْق َوَلْ 
 رهــــــَيْلَتِح ِونلِحْرِص َأْشَمٌق َفِإشَّ ه  ِوِ  الَحلنةه ًَْس   ِومن َيْس   َلْلَس َفْ 

 .اللنس هجا ير ل و لره الول األشنشي لإلشسنن ؟(التينة الحمقاء)بماذا رمز الشاعر بـ: س

 :الطبيعة إلى االتجا ( 5)

 ؟الطبيعة إىل املهجر شعراء اّتجهكيف : س

 .فلهن اشثفج اإ وأفج شهنً .1
 .لم فه  ًشن كه  و عج لن  سثولن شتا الحلنة هجلهن أضف ا .2
 .التأفجلة واللىرة والتجسل  التش لص فنل ا  لا .3
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 :فتجمثزا شهرزا ف نطرزن )المتجمث اللهر (بصلثة في شهعلمة فل نئلل يا ل  : مثال

 الَ ريْر؟ َهِ  َفنْشَاَطْعَت ِفلنلهَك َشَضَرْت َلْل َشْهره ين
 الَمسلْر؟ َهِ  َفنْشَأَلْلَت َهْشفهَك َوخنَ  َلِرْفَت َبْث ْعَأ

 َوالشُّل ْ  الَحثاِئِق َوْلَ  فهَرشَّمزن كهْلَت ِسِونأَلْف
 الثُّل ْ  أَشنديَ  فلهن َوفن الثُّْشلن َهجا ًَْتج 
 ريْقالطَّ في الَم اِشَع ًَْ شا ج ًَسلره كهْلَت ِسِونأَلْف

 الَعملْق الجَّْحِث َهَجْلَك َ يلَلةه َلَرَطْت َبْث َوالَلْ َع         

 المهروْج ِفْأَل ضنِشٌك َبْجٌب َشْهره ين لي كنَن َبْث
 ًَم ْج َوآفنٌل َأْل اٌء فلِ  َكَاْجِرَك شهرٌّ
 فهَيرَّو أَ اَك َكمن أَ اهه َبْجري اا !َشْهره ين

 ج َوْلَ  ِهانِلَكإ ِفْ  ًَْلَشطه أشَ َك َ ْ َف َوالَفْرقه

 ؟(النهر املتجمد)مباذا رمز ميخائيل نعيمة بـ :س

 .أفنشل   مثت الول لاجر 

 :العربية القومية إلى الدعوة( 6)

 :العرولة ال شثة  لا ال للث داهلزن الفضل أو  الشنهر يا ل :مثال

 َوالَغْرِب الشَّْرِق في ًَْمَتثُّ َدْوَلٍة ِ لا   َوِشْسرٍة ِونًِّحنٍد َوَأْكِرْع َفَأْهِىْ 
 ْرِبــــــــــــهِونلت  ًهْفَصله َلْلَس َوِلسنشزن   نــَدفز َهَرِولٌَّة أهفٌَّة ِ ل ن ِلَي فنَو
 
 املهجر لشعر الفنية اخلصائص: 

 .واإلشسنشلة التأفجلة المعنشي وعض ه  لجتعرلر الرفش ي ظف -1
 األشنشي لإلشسنن  فشزا التللة الحمانء في فنضي أو   يجلن  أا فاث. 

 .والتعنيش والتعنون كنلتسنفح اإلشسنشلة الال  هجا والتركلش الم ض هنت في ثيثالتج  لا يملل -2
 ال   ل و الث فرشنت  للنس اعر في الك وًججا. 

 <الم شثة الانفلة ف  التحر  فل  ويشلع والمجشوءةإ الاصلرة األوزان هجا يلى  -3
 شهعلمة لمل نئلل  (المتجمث اللهر( في بصلثة كمن. 

 

 

 

 

 .المهجر شعراء أسسهما اللتين األدبيتين الرابطتين اذكر -1

 ((ف  الث س))

 .المهجريين الشعراء في اأثرت التي العوامل درست ما خالل من استخلص -2

 ورنألدب  وًرأثروا  األصجلل  ونلسينن واختجط ا الجثيثةإ الرود في واجشفتنح الحرية أ  اء في المهجر اعراء هنش
 .واألوطنن األلل ه  والرعث الغروة ولن  اكت واو األفريييإ

 .الجداول المواكب، الجفون، همس عبير، زهرة لكل   :شعرائها إلى اآلتية الشعرية الدواوين انسب -3
 ((ف  الث س))
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 :يأتي ما علل -4
 .الوطن إلى الحنين المهجر شعر موضوعات أبرز من -أ 

 وأوطرنشه   ألجهر   فراق هجا وشسرًه  أوطنشه إ ا ل وا ق شلل  ف  شف  ه  في ي تج  همن المهجر اعراء هر ر
 . بلاة وسلطة وألفنل صندبة ومشنهر

 .المهجريين بين والتعايش التسامح ساد -ب 

 يشرن ك ن  فلجرثل   التعصربإ  وشررو  والتسنفح المترندلإ واجشتراع التعنيشإ هجا ًا ع التي المهجريل  شلنة طرلعة
 .ةوالثيلل اج تمنهلة فلن رنًه  في وعضزن وعضه 

 .شعرهم في اإلنسانية القيم عن المهجر شعراء عبر -ج 

 ًرثه   واضحةإ  هجة وجغة اللنس  لا الشنهر يلاجهن  نفلة   نلة ول   شسنشيإ ف بف ه  ًعرلر هلثل  الشعر ألن
 .العجلن الال   لا

 .والوضوح والسالسة الصدق المهجر شعر على غلب -د 

 فجرنء  األفرييري؛  ورنألدب  والترأثر  األصرجلل   ونلسرينن  واجختوط إالجثيثة الرود في واجشفتنح الحرية أ  اء وسرب 
 .واضحة  هجة ولغته  صندبزنإ  بلازن  جسزن اعرل 

 :حيث من أبولو وجماعة المهجر شعر بين وازن -5
 .الشعر في التجديد اللغة، الطبيعة، إلى االتجا 

االتجييا  
إليييييييييييى 
 الطبيعة

يتأفج شهررنإ ويلررثفج ن فلهررنإ   اً جهرر ا  لررا الطرلعررة 
ويضررف ن هجلهررن الحلررنة شتررا  سررثولن و عج لررن      
ًشن كه  لم فه إ وفنل ا  لا التش لص والتجسل  

 .واللىرة التأفجلة

اجشغمرررنس فررري الطرلعرررةإ والتعجرررق وجمنلهرررنإ وًش لصرررهن 
وفلن نًهنإ فهي فوال  اآلفر  الرول وأر ا  للر  فشرنهرل إ      

 . و عج لن ًشن كه  أشن لسه 

ا ررت ثف ا الجغررة السررهجة ال اضررحةإ واوتعررثوا هرر      للغةا
 .األلفنل الجشلة

 .لغته   هجة واضحةإ وا ت ثف ا األلفنل الم شلة

التجيييييد 
يييد فييي  

 الشعر

يملل  لا التجثيث فري الم ضر هنت والتركرش هجرا     
الال  اإلشسنشلة كنلتسنفح والتعنيش والتعنونإ يلر  ع  

 .في الانفلة

مرشج ورل  ًرراث الشرعر العروري       وعأت   ًّا اعرين  ثيثزا ي
الارررثي  واألدب األو ووررري الحرررثي إ فرررثه ا  لرررا ال شرررثة    
العضرر يةإ واوتعررثوا هرر  اررعر المجررنفوت والملن رررنت؛     
فنلشعر هلثل  ًجروة ااًلة ًلرع ف  األهمنقإ ودهر ا  لرا   
َطرررْرق ف ضررر هنت  ثيرررثةإ وًلرررنول ا األارررلنء الرسرررلطة     

 .المأل فة وروح  شسنشلة وًأفل فيرل

 :يأتي مما بيت كل يمثله الذي الموضوع ستنتجا -6
 :ماضي أبو إيليا يقول -أ 

 َفْرَقْد َوال ّأْنَت َفْحَمٌة أَنا ما   َعّني ِبَوْجِهَك ال َتِمْل أَخي يا
 .اإلشسنشلة اللشهة

 :الخوري محبوب يقول -ب 
 ِإماُم َأْجَمعيَن ِلألَعاِرِب ُهَو   ُكلِّها الَبِريَِّة َبَطُل َوُمَحمٌَّد
 .الثيلي فحالتسن

 :الحاّج نعمة يقول -ج 
 الزَّواِهيا الرُّبوُع ِتْلَك َحبَّذا َويا   َوَأْهَلها الرُّبوَع هاتيَك َتَذكَّْرُت
 .ال ط   لا الحلل 

 :فرحات س إليا يقول -د 
 ِباإِلْجماِل ِللُعْرِب َفُقلوُبنا   ِدياَرنا الشَّآُم َتُكِن َوإْن إنِّا
 .الثه ة  لا الا فلة العرولة 
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 : تليه التي األسئلة عن أجب ثم لميخائيل ُنعيمة،( ابتهالت (قصيدة من اآلتي النص اقرأ -7
 

 واَحًة َقْلبي اللَُّهمَّ َواْجَعِل
 الَقريْب َتْسقي

 َوالَغريْب
 ْلــــالطَّوي َوالصَّْبُر َوالُحبُّ َفالرَّجا  اـــَغْرُسه أمَّا اإليماُن، ماُوها
 ْلــــــالَجمي َوالُحْلُم َوالّصْدُق َفالَوفا  اأمَّا َشْمُسه اإِلْخالُص، َجوُّها
 الَبقاْء َتْجليْسَي ّكالشَّ حاريَصفي   ًاــــــَعَبًث فْكري راَح ما َفاِإذا
 اْءــــــــالرَّج َقْلبي ِمن صَُّيْمَت تاِئًبا  ثًاــــــــَفَج ِبَقْلبي َمْنهوًكا َمرَّ

 .الشاعر عنه تحدث الذي الموضوع بّين -أ 
 اإلشسنشل ةاللشهة 

 :يأتي ما على السابق النص من مّثل -ب 
 .اإلنسانية القيم على التركيز -1

 .والر نء والصرر وال فنء والصثق واإلخوص الحب : فأل اإلشسنشلة الال  هجا  ك ش الشنهر أن شوش   

 .الموحدة القافية من التحرر -2

 .عوالو الهمشة شرفي ا ت ثع فاث والرول الانفلة في الشنهر ش  ع    

 .النص في المضمنة الشعرية الصور في رأيك بّين -ج 

 .يترك لجطنلب
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 شعر الثورة العربية الكربى: ثانيًا

 .أعِط نبذة تارخيّية عن الثورة العربّية الكربى: س

 التري  التحرث ل  لىرنلرة  طرلعل رة  ا رتجنوة  هجري  ور   الحسرل   الشرريف  والرندة ( ع1216)هرنع   اليرررا  العرولة الأ  ة اشطجات
 هر   العررب  ًغريرب  العأمرنشل ن  شرنول  شرل   التَ حرثل او ر    لروا  وجر   وبث العرويإ ال ط  هجا العأمنشل ة السلطرة فرضتهن
 .لغته  وًتريك وًراثه  وشضن ًه  ثانفته 

 .شعر الثورة العربّية الكربى مرحلة يف ظهروا الذين الشعراء أبرزسّم : س

 .الج الرل فهثل وفحمث العثشنشيإ مثوفح فرشنتإ و للنس العى إ ال طلبإ و ملل فؤاد

 الكربى العربية الثورة شعر من موضوعات: 
 :العربّية بالقومّية االعتزاز( 1)

 : العى   ملل الشنهر يا ل :مثال

 رهـــــاأَلْف بهِضَي َبْث َ ْليلَش ِلَرلي َفاهْل   رهـالثَّْل َواْشَاَجَب األيَ نع داَلِت َلَاْث
 رهـــــــــــَواللَّْص ِ ل ن ِكلنَشةه َأْلجه ه َوَلْل   ِ ـِلَأْلِج ْسِجملَ المه َأْفره هنَد َوَبْث

 الَفْ ره َوِلَي ِوِهْ  َفْ رزا الَ  ا أهونلي    هـــفلِه اهلله ونَ َك َبْ في أولِئَك

 :ظلمهم ووْصُف العثمانيين، من سياسة االستياء( 2)

 :العثشنشي فحمث الشنهر الفجسطللي يا ل :مثال

 ِ ــــــــِفْ  َأَل ِلجلِّلِر ِومن َوج شهِحسُّ   ِه هـــــِلىهْجِم َشْعل  َأشَ لن الِعثا َظ َّ
 ِ ـــــَلشال  اِئِع ِفْ  ِوِ  ًََحجَّ ا َوفن   ِه هــــــِو اضِ  فلهن َوْسَمَتلن َوأنَ 
 الرُّ هِ  ِفَ  َبصٌف إاْوِتسنَفِتِ  َوْعَث           َيْتَرعه ه المهْشِن َوْرَق نَ َأ َدَ وا َوفن

 : فلا ل العربإ أشراَ  السفنح ونان  منل  هثاع الشلنول  ملل يصف :مثال

 لهـــــَوَه ي َ شٌَّة َوْلٍت كهلِّ َوفي   ــلهَوَخجل صنِشٌب ه ٍد كهل  َهجا
 أفه له الصَّرنِح في شهج عه َ منٍء    هووِهِهْ  َفْ َق الَاْ ِع وه  َه َكَأنَ 

 :الملك في أحقيتهم وتأكيد وأبنائه، علي بن الحسين يفالشر مدح( 3)

 الشعراء الوي  لجج ا ونلأ  ة وبنئثلنأورز: 

 .الأ  ة  هون وعث الحسل  يثل  الشريف ول  )اللهضة ًحل ة(المشه  ة  بصلثً  ألاا الول ال طلب فؤاد الشلخ 

 .العربيّ ة النهضة وشاعر العربّية الكربى, الثورة شاعر لقب منح الشيخ فؤاد اخلطيب علل: س 

 .فرنارةز الأ  ة  هون وعث الحسل  الشريف يثل  ول  التي ألانلن( اللهضة ًحل ة) المشه  ة بصلثً وسرب 

 (:ًحل ة اللهضة)ف  بصلثة  :مثال

 نــَوالوَِّفم الَعْهَث َيْرها َفِمْأجهَك َواْشَهْض  َوالَحَرفن الَرْلَت َوَشيِّ الشَّريَفإ يَِّش         

 َوالسَّأَفن اأَلْيَ  َيْرضا َغْلرهَك كنَن ِ ْن  هنــــَل َأْشت الشَّم نِء الِهمَ ِة صنِشَب ين
 منــــــفهْرَتِس اأَلْك اِن َهجا َأَطلَ  َفْجرزا  ـــــْ َليه ِ نَّ اأَلْشرا  الَعَرِب َولي ِ يٍ 
 وــــــــــــفهْلَفِص كنَن فن تَ ِصوزفه هنَد  ــْثَب واِ ثهههْ  الَلْ َع َوَأْشَت اللَِّريِّ ْوَ  ين

 :فلا ل الحسل إ و  األو ل اهلل هرث األفلر ونفال  اهلل هرث الجشائرل  الشنهر يمج ثه :مثال

 ث اــــــَوَ  َأوزن األَشنَع  نَد َوَفْ    ــــَث اَو  َ عا ِلجَعوِء َفْ  أَين
 ث اـــــيهَف َفْ  الَرِريَِّة يف َوِفْأجهَك   ِوروشي الَهْلجن فنِ َس َفَثْيتهَك
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 ِهْاثا فلَك الَمثاِئِح ِفَ  َشَىْمته   يــــش ِ  )اهلِل َهْرَث (َهْجلنَك ِ لا
 َفْجثا ِوواَك َوِشْجته وزهه َ ِبلته   ِلأشَ ي نفيالس  ِوَمْثِشَك َارهْفته

 :فصطفا الغويللي الجرلنشي رالشنه يا ل المجك في أشالت  وًأكلث هجي و  الحسل  الشريف فرنيعة وفي :مثال

 ِبـــالَغَج ج الشَّْرِع ِوَحقِّ اإِلفنعه َأْشَت    هــــــطنِلعه الَمْلم نه الَمِجكه َأيُّهن ين
 ِبــالشَِّغ اأَلْشَمِق َوَ ْغَ  الَعثهوِّ َ ْغَ            ٌبـَ ْي َأْفِرلن في فن الِ وَفةهإ َلَك
 ِبــفهْجَتِه الَاْجِب َصب  َوْلهنَن ِوَطْرِف   َرٌةــشنِظ العهْربه ِ َلْلَك المهج ِك أَون

 َوالَعَرِب اإِلْ وِع َهجا َخْلرزا ًَفلضه           َيثزا اأَلْكَرفل  ْوَ  ين شهرنِيْعَك َفنْفثهْد

 :الثَّورة مع العربية األّمة تجاوب وصف( 4)

 :العرولة الجل ش واصفزن ًحرك ال طلب فؤاد الش نهر يا ل :مثال

  ه  اِدــِونل ًََغصُّ الرِّشنِب َ ي ن   ال ادل ِظوِل في الَمضنِ به ِلَمِ 
 َواأَلْشجنِد اأَلْغ اِ  ِفَ  َشَفَرْت   ـــــــــــْرهٍبَيع أهفَّةه ًِْجَك َأْكَرره اهلله

 نِدــاأَلْغم ِفَ  فهْتَجَعٌة َوالِرلضه   َواأَلِ لَّةه اهرٌَّع الَمراِشَل َطَ ِت
 ثاِدــــَواأَلْ  َوالت ن يِخإ ِونهلِلإ   واِثٍق ِفْشَلَة الَرْغَيإ ًَثهكُّ َوَفَشْت
 نِدـــــِوِال  ٍَّرفهَس َغْلَر ِلجَمْ ِت   ههْ ــَوغهوفه َكْهجهههْ  َعًََط َّ َهَرٌب
 نِدــــالشُّل  َوِهفَّةه الغهشاِة ِلَم ه   ٍةــَكريَه كهلِّ َشْاِع في ِوِهْ  َوَثَرْت

 :علي بن الحسين الشريف رثاء( 5)

 :ا بي أشمث يا ل :مثال

 ْ ــــــــــــــلنِا الَموِئِك أَو  فلهن بنَع   ْ ـَفآًِ َوالسَّمنِء اأَلْ ِض في َلَك
 هنِصْ  الَمْ ِت ِفَ  الشُّْلَر َلْل آونَءَك   ـــــــــْلَ  الَرهنللِل الِعْجَلِة أَون ين

 ْ ـــــــــواِ  َوالش نعه السَّ اِد َو اَء نه   ـــ نَوَهم الثُّف ِع في َوْغثاده ًِْجَك
 ْ ــــــالَحمنِئ ونكي العهل ِن َ ي به نه   َولهْرلن َهْررا َفِمْصره َواْاَتَرْكلن

 الكبرى العربيَّة الثورة بذكرى التغّني( 6)

 :وفلهن(  لث الشهثاء)وعل ان  بصلثة فحم د شلث  الشنهر شى  :مثال

 نِدـــَواأَلْشف اأَلْولنِء ههل ِن في   َاْمسنز يهْشِرقه َسْل هالحه َوالشَّريفه
 وِدـــــــــالمل شهرٍّ َاهنَدَة كهلَّ   َوًهعطي َأْهَطْتإ الر اينِتإ أهعه  ِلَي

 نِدـــــــَواأَلْصف الاهل ِدإ َظوِع   ِفْ  اهع ٌب اْ َتفنَبْت َخْفِاهن َوَهجا
 َ فنِد َفْحضه الل لراِن َوكهلُّ َ    ــــلَجْما ي ِبثه الَّول َوْشَثهه َ ْمرهلن

 ؟(الشهداء سيد) بعنوان قصيدته اليت حممود حيدر الشاعر ما مناسبة نظم: س

 .اليررا العرول ة الأ  ة اشطوبة هجا هنع فئة ومرو  الهناملة األ دشل ة الممجية اشتفنل

 الكربى العربّية الثورة شعر بها اتسم عاّمة خصائص: 
 .المعنشي ه  المرنار والتعرلر ال طنول ة اللررة يست ثع -1

 :ال طلب فؤاد ب ل فأل 
 فهْلَفِصو كنَن فن فهتَ ِصوز هنَد   َبْث واِ ثهههْ  الَلْ َع َوَأْشَت اللَِّريِّ ْوَ  ين

 :الغويللي فصطفا الجرلنشي الشنهر وب ل
 الَغَجِب ج الشَّْرِع َحقِِّو اإِلفنعه َأْشَت   طنِلعه ه الَمْلم نه الَمِجكه َأيُّهن ين

 الشرع ب  وبرع هجرا   الرول  الىجر   ووصرف  العرولرة  ونلا فلرة  اجهترشاز  خرول  ف  وشرا ًهن العنطفة وسم   يتصف -2
 .التحر   لا والتطجع العرولة

 .العروي  الش عر هم د يجتشع -3
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 الكبرى، العربيَّة الثورة لشعر الشعرّية النماذج دراستك خالل من -1
 العرِب؟ كّل ثورُة أنَّها على ُيدّلُل الذي ما -أ 

فن و د هجا ألسلة الشعراء العرب ف  األبطن  العرولة المتل هة ف  شسرنن الأ  ة وند ة خلر لجعرربإ برنل فرؤاد    
 :ال طلب

 فهْرَتِسمن يٍ  َولــي الَعَرِب اأَلْشرا  ِ نَ  َليهــــْ     َفْجـــرزا َأطـــلَّ َهجــا اأَلْكـــ اِن 
 :وبنل

 اهلله َأْكَرـــــره ًِْجـــــَك أهفَّةه َيْعـرهٍب    َشَفَرْت ِفــــَ  اأَلْغ اِ  َواأَلْشجنِد
 :وفن و د هجا لسنن  ملل العى 

 َوَبْث هنَد َأْفره المهْسِجملَ  ِلَأْلِجِ    َوَلـْل َأْلجه ه ِ ج  ِكلنَشةه َواللَّْضــــره
 :صطفا الغويلليوب ل الشنهر الجرلنشي ف

 ين أيهن المجك الملم ن طنلع     أشت اإلفنع وحق الشرع ج الغجب
 .الكبرى العربية الثورة بها نادت التي المبادئ استنتج  -ب 

 .الأ  ة العرولة اليررا بنفت في  رلل فانوفة الىج  و علزن و اء ا ترداد الحا ق الضنئعة -
 .حريةًاثي  التضحلنت والشهثاء طريق لجحص ل هجا ال -
 .الشع ب العرولة ًجمعهن ه افل فشتركة ف  لغة وثانفة وًن يخ -
 .اجفت ن  ونلا فل ة العرولة واألفجند السنلفة -
 .الحسل  و  هجا وأولناه وأشفنده يلتم ن لجرلت اللر ل  الهنامي ول  أصحنب شق  في المجك -
 .الأ  ة العرول ة اليررا ث  ة كل  العربإ وبث خنض لن ط اهلة ج كرلزن -

 :علل ما يأتي -2
 .الحديث عن البعد الديني في شخصية الشريف الحسين بن علي -أ 

 ج اللر ي ة السولة أولنء ش ل اجلتفنف  لا الل نس يثفع الثيلي الرعث ه  والحثي  وطرلعتهن فتثيلة أف ة العرولة األف ة
 .الىج  و   في ال ب ف  لا ووند وا العرب ل   شمج ا فم  أصحنوهن كنن  اا  لمن

 ((ف  الث س))  .الكبرى العربية الثورة شاعر الخطيب ثادف ُلّقب -ب 
 :يليهما عّما أجب ثّم اآلتيين النَّصين اقرأ -3

 إلى جزيرة العرب"قصيدته  في الخطيب فثاد الشاعر يقول:" 
 اِدـــــــــــــــــــِلأَلْحف اآلباِء ِمَن َحقٌّ  ُهــــــــــــَوِإنَّ َبنيَك َوفي فيَك الُمْلُك

 "عاِد"َنْهَضِة  َيْوَم" باِبَل"َعْهِد  ِمْن  ــِْمــــــــَأْعناِقه في الّتاريِخ َوَأماَنُة
 اِدـــــــــــــــبَأو ٍرِضُمَتَح ِمْن َعْدناَن  أْو َقْحطاَن َبني ِمْن األَشاِوِس َوِمَن
 داِدـــــــــَسَو ىُهًد َعلى فيِه َيْمشوَن   ُهْمـــــبيُلَس َفْهَو ِللَمْجِد اْنَبَروا َفِإذا
 (:ًحر ك هل  هلنية الرَّشم )بصلثً   في فرشنت  للنس الشنهر ويا ل 

 الِنــاِلإْع في أْسَرْعَت أْم َأْبَطأَت  ـــــاِنــَعْدن َفتى يا َعْرُشَك الَعْرُش
 اِنـــــــاأَلْرك َمْحروَسَة َمْيموَنًة  ــــــًةــأَريَك ُعالَك ِإلى الشَّآُم ُتْهدي

 اِنـــالِمحس ُقدوِمَك ِبَيْوِم َعِلموا  ِعْنَدما َطريِقَك في النَّفاِئَس شواَفَر
 يــــــــــالقان ِبالنَّقيِع َتَسجََّل َدْينا  َوَفْوا َلما الُقلوَب َفَرشوا انَُّهْم َوَلو

 السابقين؟ النصين من كل يمثله الذي الموضوع ما -أ 

 .له  وال جء وفضجه  واجهترافإ المجك في أشالته  وًأكلثإ وأشفنده وأولنئ  هجي و  الحسل  الشريف فثح

 :األفكار اآلتية تحمل التي األبيات استخرج  -ب 
 .العرب على وأنجاله علي بن الحسين بفضل االعتراف -1

 الانشي ِونللَّالـــــــــــِع ًََسجََّل َدْيلزن    َوَفْ ا َلمــــن الاهجــــ َب َفَرا ا اشَّههْ  َوَل 

 .المجيد بالماضي رالتذكي -2
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 فلــِ  َيْمشـــــــــ َن   َ رلجهههْ  َفْهــــــــَ  ِلجَمْجِث اْشَرــــــــَروا َفِإاا

 .السابقين ينصالن بين المشتركة الفنية الخصائص من ثالًثا استنتج -ج 

 .والتعرلر المرنار ه  المعنشي( العرش هراكإ المجك فلك وفي وللك) ا ت ثاع اللررة ال طنولة  -
را ة العنطفة و م لن ف  خرول ًأكلرث أشالرة الشرريف الحسرل  ور  هجري ونلمجرك والتعرلرر هر  فررح العررب ور               ش -

 .واجفت ن  وتن ي   العىل  و رلل المجث الول يسجي  واجهتشاز ونلا فلة العرولة

.التشاع هم د الشِّعر العروي -
 .درست ما خالل من ذلك حوّض لسياسية،ا تاريخّيًا لألحداث سجلًّا الكبرى العربية الثورة شعر ُيعّد -4

  ورنن  كنشرت  التري  السلن رل ة  والم ابرف  واألوضرنع  والتر ا يخ  واألار نص  األشثاث ًرل   المعنل  واضحة ل شة الشعر    
 والرث ول  العررب  ف ابرف   لرا   ضرنفة إ ورنلعرب  ألحار ه  الرول  واألاا العأمنشلل  شنل وابع ول لت كمنإ اليررا العرولة الأ  ة

 لروه  ضرم    ررت  التري  الحلأل نت كل الوشاة األ لنل ًعج  فثوشة الشعر يعتررإ ووولك. العأمنشلل  ضث  الأ  ة ف  األخرا
 .الشفللة الحارة

 الخطابية؟ بالنبرة الكبرى العربية الثورة شعر يتميز لَم -5

 الىجر   و ر   فري  ال بر ف  لل رر  فري  اللفر س  وا تأن ةإ الهم  ا تلهنض ًستجشع كنشت التي السلن ل ة الىروف لطرلعة شىرزا
 .بهره ث   وف 

 :يأتي ما في بيت كّل يمثله الذي الموضوع استنتج -6

 :الكرمي سعيد الفلسطيني الشاعر قال -أ
 النَّصُر َفْلَيْفَرِح الَمْجِد ِلواَء ُتقيُم   ِعزِّها مَنصَِّة في ُقَرْيٌش َوعاَدْت
 .المجك في الهناملل  شق  ًأكلث

 :الهاشمي محمد العراقي الّشاعر قال -ب
 َقراُر ِبِه ُيِقرُّ ال َوَأْمٌر    عاٌر الظُّْلَم انَّ َجْنكيَز َبني

 .ظجمه  ووْصفه العأمنشلل إ  لن ة ف  اج تلنء

 :الخطيب فثاد الشاعر قال -ج
 الُمَتألَِّق تاريِخِه َعلى َسالٌم   ُكلِّها الَجزيَرِة َشْيِخ َعلى سالٌم

 .جيه و  الحسل  الشريف  ثنء             
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 شعر التفعيلة: ثالثًا
 

 .تطوره يف حلقة وأهم العربي الشعر عامل يف حقيقية ثورة التفعيلة شعر يعّد: عّلل: س

 .التفعلجة شىنع والتشع العروضيإ والرحر الانفلة وشثة ف  ف زون ًحر  اعر ألش  

  كيف التزم شعر التفعيلة بنظام التفعيلة؟: س

 . طر كل في التفعلوت ف   فعل  وعثد يتالث وج كج هنإ في الاصلثة ثةال اش التفعلجة ًتير 

 متى كانت البداية احلقيقّية لشعر التفعيلة وعلى يد من كانت البداية عند الشعراء؟: س

بيدر   ششرر  شفسر   العرنع  وفري إ (الير للرا )وعلر ان   التفعلجة اعر في بصلثة نازك المالئكة ششرت شل  إ(ع1241)هنع  كنشت
 (.لل كنن شر نز)وعل ان  التفعلجة اعر ف  بصلثة وفل ( أزلن  ااوجة)السل نب دي اش   شاكر

 .على مستوى الوطن العربّي وعلى مستوى األردن التفعيلة شعر أعالمسّم أبرز : س

 . بر نشي وششا  وأدوشلسإ د ويشإ ط بننإ وفحم د وفثوا الصر  إ هرث صوح الرل نًيإ ال لنب هرث

 .الشي دل وشرلب وهرثاهلل  ض انإ فحم دإ شلث : األ دن  في  واده وف 

  يأتي ما وموضوعاته التفعيلة شعر قضايا أبرز: 
 :الموسيقي اإليقاع( 1)

 ما األدوات اليت حتقق اإليقاع املوسيقي يف شعر التفعيلة؟: س

 الشرعرل  السرطر  فري  ر ًتير  التري  لىرنع التفعلجرة  و اجلترشاع و الم شرثةإ  والانفلرة  العروضي الرحر شىنع ف  تحر ال .1
  .أخرا ًن ة والاصر اإلطنلة ًن ةإ ًتطجب التي لجشنهر الشع  ل التثفق شسب

 .األ طر أو العرن ات أو اليجمنت أو األشرف ًيرا  وأش اه إ فأل التيرا  .2
  .المتلنغمة الرالاة األلفنل اختلن  .3

 : فحم د شلث  لجشنهر(( أغللة لأل ض))بصلثة  ف  :مثال

 ِوودل ين
 الطَّل به الشََّجره فلِك َيْيرهره َجمنِفْأ

 َشْيرهْر
 َأْلثاِوِك َفْ َق َفنْزَ هللن
 َوَزْهَتْر َزْيت شزن

 ْرأَخَض العلِثإ رنِحَص ِفْأَل إَفوزَأ َواْشِمجللن
 منَءشنْ َأ َواْكتهري

 َششنفا: الحهبِّ َدْفَتِر في
 إ لِيْ "الَ ْ َد"ا َن َيْعَش
 ْرَأَأْك "َضاأَلْ " ا َنَيْعَش
 الثُّْفجا َهجا َ َ ْملنِك َبْث

 السَّلنِوْل َوبنفنِت
 الَس ِد ِلأَلْهلهِ  غنَوةز
 َ ثاِئْل ِفْ  َوَشْق

 رغنائّيًا؟ موسيقّيًا إيقاعًا القصيدة على أضفى ما الذي: س

 .األشرف واليجمنت ًيرا 
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 :الشعرية الصورة( 2)

 ما أهمّية الصورة الشعرّية يف القصيدة؟: س

 .الش عرية ونلت جروة وثلازن ا ًرنطزن الشعرية ةالص    ًرًرط .1
 <الل فسلة وشنجً  ًت افق فل لة ص  ة الشنهر في بضنين ه  لجت عرلر طرياة .2

 كيف ظهرت الصورة الشعرّية يف شعر التفعيلة؟: س

 .هملاة فيأفة  نءت .1
 للرن  ًلارل  المتتنللرة  الم شلرة الج اطرنت   أو الَمشرنلث  فر   شر ع   لرا  ور   والمشرر    المشر   ول  العوبة فجرد ف  خر ت .2

 .وفسم هة فرئلة فتوشاة ص  زا

 ((:اللهر العناق))بصلثة  في الموئية شنزك ًا ل :مثال 

 ِ َلْللن َيْعثو ِ شَّ ه َشْمضي؟ َأْيَ 
 خهطنهه َيْج ل ج الَاْمِح شها ِل َهْرَر  اِكضنز
 ِ َلْللن ِا اَهْلِ  الَفْجِرإ َلْمَعِة في ونِ طنزإ
 يثاهه َشش  اَن َكنلر يِحإ طنِفرازإ
 َفَشْللن َأش ا  هْهَرلن َوًَْط ل ًَْجانشن  ْ ف

 :واألسطورة الرمز( 3)

 ؟الرمز التفعيلة شعر توظيف: علل: س

 الرفر ز  لروه  ًىرل  أن الطرلعري  وف  الحريةإ  فش والفجر ال لرإ فنلمطر  فش التصريحإ ه  ه ضنز ونلمحت ا لجتجملح 
 .المتجثدة واإليحنءات المعنشي ً للث هجا  ةوا عة بند آفنق هجا ففت شة

 :جشنهر وث  انكر السلنبل(  شل اللهن )بصلثة  :مثال

   هنْ َل اللََّشَ 
 َ  دوَن شنْ لََّ ٍق ًَْفته ه هجا أهونَلأْت اهَفَطاْش  هلن  شَّ

  السِ فنْ  َ ونَد ِفِثْلَة ِ َدْ ىريَ  َهَتْلِت ًَجْسَ َو
   ه ْدالرُِّف َو اِصنلَعِك ِو اِئَو ْ رهخه ِفْصره َيْحالَرَو
 ع ْدَي ْ َ  َلله

  هشََّأِت ِوْمِجأَو فن َه
 حنْ ة ه الِرَهًْ ه آِلَرَ َأ

 حنْ الَمِع َوالثَّ َ داَء في  هشهٍ  ِفْ ٍة َ َعْجفي َب
 ع ْدَي ْ َ  َلله

 بالنهار يف قصيدته؟ مباذا رمز السّياب: س

 .فاثلن التي الحرية  لا

 األسطورتني يف قصيدته؟ بني توظيفه: س

 .هجل  وبع وظجٍ  ال ط إ ه  وهْعٍث ف  يعلشهن التي الحنلة ه  لجتعرلر الرحن  وآلهة السلثوند
 :الداللي االنزياح( 4)

 (.االنزياح الّداللّي)وّضح املقصود بـ: س

  .ل  وضعت نف غلر األلفنل في وً ظلف المأل فإ المعلا ه  وال روج المعه دإ المعلا ه  ونلجغة العثول

 كيف مّيز االنزياح الداللّي شعر التفعيلة؟: س

 .فجنزية دجلة  الجف  وأهطا الشعرإ لغة فلش .1
 .التفعلجة غم ضنز اعر زاد .2
 .الشنهر فراد فه  في صع وة الان ج يجث .3
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 ال الرب  ومأنورة  فلغرثو  المطررإ   لرا  الحن رة  هر   الحرثي   هلث" أشش دة المطر"بصلثة  في السلنب انكر وث  يا ل :مثال 

 :والثافع لجعمل

 الَمَطْر َيْشَربه اللَّ لَل أْ َمعه أكنده
 َوالمههنِ ري  إ ًَِئ ُّ الاهرا َوأْ َمعه

 َوِونلاهج عإ ِونلَمجنايِف يهصنِ ه َن
 :فهْلِشثي  َوالرُّه َدإ الَ جلِ إ َه اِصَف

 ...َفَطْر
 ...َفَطْر
 ...َفَطْر

 :التناّص( 5) 

 .وّضح املقصود بالتناص: س

 يريرثلنإ  فعرننٍ  لتارثي   التلرنص   لرا  ويججرأ  التراثلةإ الارآشي والحينينت الاصص  لا  الان ج ًحلل ألفنظزن الشنهر فل ظً
 .فشنوهة ف ابف وًأكلث

 ((:هجا فنء فثي ))الشي دل  شرلب بصلثة الك وفأنل إالاصلثة هل ان في التلنص بث يأًي :مثال

 ْرشنزَص الحهبُّ َيْرًَِفعه َفْثَيَ  فنِء َهجا
 الِجراْح كهلَّ َوَيْثفهله
ًْي  ...الرُّهنة َوَيأ
 األَفل  الَاِ لُّ هواَأيُّ َللن َوًَْساي
 رنحالصَّ ههْمره َيْمَتثُّ َفْثَيَ  فنِء َهجا
 ...َيْ ع كهلِّ َوفي

 ازَوللث انزِهْش  َلْشَ عه
 َ ثيثاز ْرشنزَص َوَشْرَفعه
 َوراِهَملن العنًِلنته َلشَِّت َفِإْن
 :لهَغ  َ 

 ِ ينح دوَن قِهْش ج َفْثَيَ  فنِء َهجا

 :المرأة( 6)

 ما أهمّية املرأة يف شعر التفعيلة؟: س

 ليألرر  الشرنهر  فرشاز   اً رولن  و ومن شح لنإ فشنهره ًص ير أو المرأة أو التغشل وهنإ اكر ف  انهر دي ان ي ج  ييند ج
 .فعنشل  ف 

وت إ فص  از هلللهن واعرلن وو ههن وص ًهنإ ويص    شهر   لهن كحب فحر  ه  فتحثثنز الرلنًي ال لنب هرث يا ل  :مثال

 :الفراانت لألزلن 

 أهِشرُّهنإ أهِشبُّ َهْلَلْلهن
 أهِشبُّ َاْعَرلن الِمْعطن 

 اْ َتثا  كهجَّمن الصَّغلَر َوْ َههن أهِشبُّ
 المهْلهن  الث اِفَئ الَحشيَ  َصْ ًَهن أهِشبُّ
 كزناهر ن الىُّْجَمِة في َيْفَتحه

 َأْفطن ا الضُّحا في َوَيْهمي
 أهِشرُّهن

 شهبَّ الَفراانِت ِلَحْاِل الَ ْ ِد َواأَلْش ا 
 أهِشرُّهن ين َفْجَر َأي نفي
 َوين َهراِئَس الِرحن 
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 التفعيلة لشعر الفنية اخلصائص 
 

 .ةالم ش ث الانفلة ف  ويتحر  الاصلثةإ في التفعلجة وشثة هجا يا ع الول الشعرل ونل زن يهت   -1
 كرل  فري  وعرثد التفعرلوت   يتالرث  فرو  لجشرنهر  الشرعرية  لجرثفانت  ًرعرنز  التفعلجرة  هجرا  لجاصلثة الم  لاي التي ي  يعتمث -2

 . طر
 .فلهن ويجثد فلهن وييأر الشعرية الص  ة وعمق يعلا -3

 .فأنجز بصلثة اللهر العناق للنزك الموئية في كمن 
 .نشيالمع ه  لجتعرلر واأل نطلر الرف ز ً ظلف ف  ييأر -4

: ونللهرن   لرا الحريرة التري فارثلنإ ووظرف األ رط  ًل        (  شل اللهن )شل   فش وث  انكر السلنب في بصلثً   
 .السلثوند وآلهة الرحن  لجتعرلر ه  الحنلة التي يعلشهن ف  وهْعٍث ه  ال ط إ وظجٍ  وبع هجل 

 
 

  

 .االسم بهذا التفعيلة شعر تسمية سبب  وضح -1
 كج هرنإ  الاصلثة في ال اشثة التفعلجة ًتير   ا التفعلجةإ شىنع والتشع العروضيإ والرحر الانفلة وشثة ف  ًحر   ألش 
 . طر كل في التفعلوت ف  فعل  وعثد يتالث وج

 رواد ؟ ومن أشهر التفعيلة؟ لشعر الحقيقية البداية كانت متى -2
 ((ف  الث س))

 :قائليها إلى اآلتية القصائد انسب -3
 .فثي  فنء هجا المطرإ أشش دة العناقإ اللهر

 ((ف  الث س))
 .الداللي االنزياح التناص،: يأتي مما بكل المقصود وضح -4

 ((ف  الث س))
 :علل ما يأتي -5

 .واألسطورة الرمز استخدام التفعيلة شعر في يكثر - أ

 ًىرل  أن الطرلعري  وف  لنإيريث التي المعنشي ه  ولجتعرلر التصريحإ ه  ه ضزن ونلمحت ا لجتجملح الرفش ي ظف
 ولوا األ ط  ة ي ظف كمن المتجثدةإ واإليحنءات المعنشي ً للث هجا بند ة وا عة آفنق هجا ففت شة الرف ز لوه
 .لجاصلثة الفلي ونلمست ا ويرًاي همازنإ المعلا يشيث

 .أحيانًا الغموض إلى التفعيلة شعر يميل  - ب

 المعرنشي  هر   لجتعرلرر  الرفرش  ا رت ثاع   لا  ضنفة ل إ وضعت فن غلر في األلفنل وً ظلف الثجلي اجششينح وسرب
 .الشنهر يريثلن التي

 :تليه التي عن األسئلة أجب ثم طوقان، فدوى للشاعرة( الكوكب األرضي)قصيدة  من اآلتي النص اقرأ -6
 الَكْوَكْب هذا ْأْحِمَي َأْن ِبَيدي َلْو
 َصْعب ِخياٍر َشِر ِمْن
 ِبَيدي َلْو َأْمِلُك َأنَّي َلْو
 الَكْوَكْب هذا َعْن َأْرَفَع َأْن

 الَحْرب كابوَس
 اأَلْرض ُشروِر ُكلِّ ِمْن ُأفِرَغُه َأْن
 الُبْغْض ُجذوَر َأْقَتِلَع َأْن

 َكْوَكْب َأْبَعِد إلى ُأقصيِه
 الّصافي ِبالماِء َأْغِسَل َأْن
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 ْفيوُس ِإْخَوَة
 اِلإْخَوة َأْعماَق َوُأَطهَِّر

 رشَّال َدَنِس ِمْن
 ِبَيدي َلْو
 الظُّْلم َشُشرو َأْجَتثَّ َأْن
 الَكْوَكْب هذا في فَِّفُأَجَو
 الدَّم هاَرَأْن
 يدة؟صالقتمثلهالذيوعضالموما -أ 

 .األ ضلة اليرة والسوع المحرة ًس د أن
 يدة؟صالقفيّصالتناتجدأين  -ب 

 بصرة " الارآشي الاصص  لا  جالان أشنلت فاث ًريثهإ الول المعلا ه  لجتعرلر التلنص  لا  الشنهرة لجأت
 .واليراللة والحاث العثاوة  لا  ان ة في"  ي  ف  لثشن

 يدةصالقتمثلهاالتيانيةساإلنالنزعةعنةصالخابلغتكعّبر -ج 

 :الخصائصالفنيةاآلتيةعلىالسابقةيدةصالقمنمثل -د 

1 المعانيعنللتعبيرالرمزتوظيف. 

 . فش الحروب والعثوان وال  ف والشركنو س الحرب وأشهن  الثعإ             

 .المنء الص نفي  فش المحرة والسوع

2 الموّحدةالقافيةمن ويتحرريدة،صالقفيالتفعيلةوحدةعلىيقومالذيعريشالبالوزنهتماماال. 

 هجا الاصلثة وبنفت. الراء إ الرنء إ المل : بنفلة ف  أكأر ا ت ثفت فاث الم شثة الانفلة ف  الشنهرة ًحر ت
 .وص  لن( فنهج ) واشثة ًفعلجة
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 شعر املقاومة: رابعًا
 

 العربّية األقطار يف املقاومة شعر-1 

 يف األقطار العربّية املقاومة شعر مضامني: 
 :المستعمر لمقاومة وإثارتها الهمم استنهاض( 1) 

 بدادهم؟واست طغيانهم من واخلالص املستعمرين وجه ما دور الشعراء يف الوقوف يف: س

 .الشع ب لم  ا تلهنض فهمة كنفة العرولة األبطن  في الشعراء شمل

 :الشنو ي الان   أوي الت شسي الشنهر أولنت  :مثال

 الَاَثْ  َتجلَبْسَي َأْن وهثَّ َفو   الَحلنَة أَ اَد َيْ فزن الشَّْعبه ِ اا
 رــــَيْلَيِس َأْن ِثِلجَاْل وهثَّ َوج   ـــــــيَيْلَجج َأْن ِلجَّْلِل وهثَّ َوج

 َتِتْرالمهْس  وشههن َوَشثََّثلي   ــــنتهالينِئل ِلَي بنَلْت َكوِلَك

 :الجشائر ث  ة في العلسا  جلمنن يا ل :مثال

 َلْلٌل َيْلهنَ  َأْن الِرْيره الرَ ولعه
 ثنِئْر الَاْلَث َيثوَس َأْن

 الِرْيره الرَّولعه
 َ ج نٌد يهْسَحَق َأْن

 َ شاِئْر ًَْحلن َوَأْن

 :المقاومة شهداء قدمها التي التضحيات أهمية إبراز( 2) 

 ما أهمّية التضحيات اليت قّدمها شهداء املقاومة؟: س

  .لجشع ب الحرية لللل السعي في السرق ألل و  الول يرثأ الطريق ج تيمنل شنفش

 :اإليطنلي تعمن اج  ضث الجلرلة المانوفة زهل  همر الم تن   ثنء في ا بي أشمث يا ل :مثال

 نَءـــــــَفس َصرنَح ال ادل َيْسَتْلِهضه  ـــــــ اءزِل الرِّفنِل في  هفنًََك َ َكشوا
 َفضنَء الشَّفنِن َهجا ل َفالسُّ َيْيس   ــــــــــوِونلَف المهَجرَّده ْلفهالسَّ َأيُّهن ين

 وَءــــــــــَو الَعثهوِّ في َ ِسَفَأْش َأْوجا  ٍثــــــــفهَهلَّ كهلِّ ِغْمثه حن لالصَّ ًِجَك
 راَءــــــــــــــَث ًَجه َّ َأْو  نلزن ًَْرِ  َلْ   الطُّ ا َهجا الَمرلَت َفنْخَتْرَت خهلِّْرَت
 نَءـــــــَوِشس َأ اِ وز َهَجْلَك جَّْتَض  ثهلنــــــــــَْوَلح األ  ِد َفْهثه َأْفريِالن

 :فلا ل هجا فصر الأ وثي العثوان ف  ال وص في المصرل الشعب ًضحلنت هط ل ف زل يص    :مثال

 الث اِفَلْة ِفْصَر َفأْ نَة انِلثاز ين  الض نِ َيْة ال هش ِش َهِ  َفتنَك َشثِّْث
 ْةـــالفنِشَل ِونلثِّفنِء اْفَتَثْولن َكْلَف  رَّدواـــــًََم َيْ َع اأَلْطفنِل َهِ  َشثِّْث
 الانِشَلْة الثُّف َع ههل شههه ه َاَ َفْت  منــــــَلشل َوالَلتنفا األَينفا َوَهِ 

 ْةــــــونِكَل َوَهْلٌ  فهَؤ ََّبٌة َهْلٌ   ههْ ــــــــَل َفَرَثْت َأْ فنشهههْ  َوًََسهََّثْت

 :المقاومة مشاهد وصف( 3)

 .الكبرية النكبات عند نظم قصائدهم يف يتبارون الشعراء كان :عّلل :س

 . المانوفة هجا نزونهأ لتي ن 
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 :الفرشسي المستعمر يث هجا دفشق شيرة في ا بي أشمث الشعراء بصلثة أفلر :مثال

 َوَصْعقه َخْطٌف َو اَء َ منِئِ   نــــــــــــَوالَملني ِلجَاواِئِف ِوَجْلٍل
 قهـــــأهْف َواْ َ دَّ َ َلرنًِِ  َهجا  أهْفٌق اْشَمرَّ الَحثيثه َهَصَف ِ اا
 قُّــــــــــَوَش ش ٌ  َأشَ  ه َوًَْعَج ه  نـــــــــَفَرْشس ْعِرفه هًَ الأُّ  اِ  َدعه

 ا اـــِلَلْر َبْ ِفِه ه دوَن َوزال ا  نـــــــــــِلَتْحل ِفْتَلتههن فنَت ِووٌد
 َثقُّــــــــيه فهَضرََّ ٍة َيٍث ِويهلِّ  نٌبـــــــــو الَحْمراِء َوِلجحهرِّيَِّة

 :العربية يةالقوم مفهوم تأكيد( 4) 

 (:ث  ة العراق)بصلثً   في الج الرل فهثل فحمث  :مثال

 الَمطنِفعه ِ ج  ًَْرَق َلْ  ِ ْن َهْلَش َفو  ــــٌع اِ  الثَّْلِر ِفَ  َول ا الَّول َلَعلَّ
  اِ عهــــــــَوالَش َأْ  ابه ه ًهَردِّدهلن  ٍةــــــِوَلْهَض الِعراِق َأْوضنعه ًهَحثِّثه
 عهـــــالَج اِف َفَتْريي ًَْثه  َكلنِئسه ه  َوْشَثةز الشْرِق في َأنَ  رَّروشيَخ َوَبْث
 عهــــــَوَطوِئ َلهن جَشْت َبْث َوشنِئره  ةزــــَشْهَض ِلجعهْرِب َأنَ  َخرَّروشي َوَبْث
 "عهــــالَ داِئ ًهَردَّ َأْن َيْ فزن وهثَّ َفو"   ـــةزَوديَع كنَن الشَّْرَق لوا َأنَ  َلر ا

 

 الفلسطينية املقاومة شعر-2

 ؟العرب املقاومة شعر يف واسعًا حيزًا أن يبوأ الفلسطينية املقاومة شعرما األسباب اليت جعلت من : س

 .الثيللة فجسطل  فينشة -1
 .لوا ي فلن شتا الصهل شي اجشتول ف  فجسطل  فعنشنة -2

 .لسطينّيةة الفاملقاوم لشعر أصبحوا رموزًا شعراء أمساء أبرز سّم : س

 .اليرفي اليري  وهرث َزي ندإ وً فلق الان  إ و ملح د ويشإ وفحم د إ ط بنن فثوا أخت  و ط بننإ ورالل  

  متداخلتني مرحلتني شعر املقاومة الفلسطّينيةل : 
 :الذات عن البحث مرحلة -أ

 ما األمر الذي عّبر عنه شعر املقاومة الفلسطينّية يف مرحلة البحث عن الذات؟: س

  .ل يت  ه  الرح  وألملة المأ نة أاعرً  و المحتلإ أن ار ده وعث أ ض  ف  الملتشع الو ئ الفجسطللي ا صلة ه 

 ما املوضوعات اليت تناوهلا شر املقاومة الفلسطينية يف مرحلة البحث عن الذات؟: س

  .الل ضنل  لا الثه ةونلع دةإ و واألفل الفجسطللل نإ لهن ًعرض التي المواوح ووصف ال ط إ  لا الحلل 

 مباذا اّتسم شعر املقاومة الفلسطينّية يف مرحلة البحث عن الذات؟: س

 .المر  هجا ال ابع  د از وونلحشن ال طنولةإ ونللررة

  : الليرة وعث الفجسطللي الشعب هواب فص  از د ويش فحم د يا ل  :مثال

 أفه نهه؟ ين َشْح ه َ َلْللن فناا

  َفرًََّْل َشم َت َشت ا

 الَحلنْة في َشم ته َفَمرَّةز

 !الَمْ ْت ِهْلَث َشم ته َوَفرَّةز

 َتْوكهريْ َ  َلْل الصَّْفصنِف غنَوَة ين

 الَحشيْ  ِظجِِّك ًَْحَت َ َفْ هه الَّول َأنَ 

 ِ ْشسنْن؟ َفل ٍت َاْيٍء َكَأل 
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 ِ ْشسنْن َأشَ لي ًَْوكهريَ  َلْل

 ونْن؟الِغْر َ ْطَ ِة ِفْ   هأَّتي َوًَْحَفىلَ 

 أهف نه ين َوَأْشِت

 َوالرِّفنْق َواأَلْلله َوِ ْخَ ًي َووالثل

 َأْشلنْء َلَعجَّيهْ 

 َأْف اْت َلَعجَّيهْ 

 ههْل اْن ِوو ِفْأجي َلَعجَّيهْ 

 اإِلْشسنْن بلَمةه فن

 َوَطْ  ِوو

 َهَجْ  ِوو

 ههْل اْن؟ َودوَشمن

 اإِلْشسنْن؟ بلَمةه فن

 :الهوية دوتأكي الذات اكتشاف مرحلة -ب

 متى ظهرت مرحلة اكتشاف الذات وتأكيد اهلوية يف شعر املقاومة الفلسطينّية؟: س

 .الفجسطلللة الأ  ة اشطوبة فلو

 اهلوية؟ وتأكيد الذات ما الذي أّدت إليه التجربة املّرة يف شعر املقاومة الفلسطينية يف مرحلة اكتشاف: س

 .واإلشسنن األ ض وًحرير المستارل لصلع ال ابع ًجنوز ةوضرو  واللال  ووض ح الرايةإ ال هي شض   لا

 :فلهن التي يا ل فحم د الرشل  هرث وف  الك أولنت الشنهر  :مثال

 رَّداـــــــال َفهنول في ِوهن َوأهْلاي   اَشتي َهجا  وشي َ أْشِمله
 ثاــــــــــــــالِع َيغل ه َفمنٌت َوِ ف ن   ــــــَقالصَّثي ًَسهرُّ َشلنٌة َفِإف ن

 اـــــــــــــالمهل َوَشْلله الَملنين وه وده   نِنـغنَيت َلهن الشَّريِف َوَشْفسه
 الِحما َشراَع الَجلنِب َف  َف أكهْ    َلْ  ِ ْن ِهْشته ج الَعْلشه؟ َوفن

 .بّين دور الشعراء العربي يف شعر املقاومة الفلسطينّية: س

 .ه  فجسطل  لجثفنع لرت التي العرولة األف ة ويحل ن واعرهنإ فجسطل  ه  بصنئثل  في يثافع ن اعراء العرب لبَ  

 (:األخطل الصغلر)ال   ل  وشن ة الجرلنشي يا ل الشنهر :مثال 

 األهْ  ه اشن َهَجْلِ  الغن ه َلِرَس   ـــ هَل الَمْجثه َصفََّق ِ هنداز ين
 اـــــثاشيه ج ِلجَمعنلي َوِولنٌء   ـــِ ِو ِفَجْسطل ه ونَلْت اَرٌف

 نــــــــَاَفتنش ِو هش ٍع َلَأَمْت ه   َ ْرَهِتهن ِفْ   نَل  هْرشنز ِ نَّ
 نــــــــفهْاَجتنش َ َاَفْت ه َهَرِولًّن   ـــِ ِو اللَّْج ا ونَشِت َوأَشللزن

 املقاومة لشعر الفنية اخلصائص: 
 

1 ال طنولة اللررة فل  ًتججا. 
 .المانوفة هجا التضحلنت والح  و وراز هم ال ا تلهنض ه  الحثي  هلث  ل من وج 

2 واألفين  المعنشي في ونل ض ح يتصف. 
 .المانوفة فشنلث العرولة ووصف الا فلَة الشعراء ًأكلث ه  الحثي  :فأل

3  وب  ًهن والا فل ة ال طللة العنطفة وحرا ة يتس.  
 وهرواب  وبترل  ًشررد  فر   طلليالفجسر  الشرعب  فعنشرنة  هر   فلهرن  التي يتحرثث  د ويش فحم د بصلثة في الك يىهر
 .الحرية  لا وًطجع
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 من الهوية، وتأكيد واكتشاف الذات الذات، عن البحث: مرحلتيه في الفلسطينية المقاومة شعر سمات بين وازن -1
 .والعاطفة الموضوعات، حيث

 مرحلة اكتشاف الذات وتأكيد الهوية مرحلة البحث عن الذات

ووصف المواوح التي  الحلل   لا ال ط إ
ًعرض لهن الفجسطللل نإ واألفل ونلع دةإ 

 .والثه ة  لا الل ضنل

الحلل   لا ال ط إ واللال  وضررو ة ًجرنوز   
ال ابررررع لصررررلع المسررررتارل وًحريررررر األ ض   

ًضرررنفر  هررر د األفترررل  العرولرررة  إ واإلشسرررنن
والحر   إ واإل وفل ة فري الرثفنع هر  فجسرطل     

 فةهجا المانو

ظهرت هنطفة الحشن كرد َة فعٍل هنطفلٍة هجا 
 ال ابع المر 

ظهرررت هنطفررة الرررفض لو ررتعمن  والأرر  ة   
 في و ه 

 
 الفنيية  عليى الخصيائص   ومّثيل  دروييش،  محميود  للشياعر " سيجل أنيا عربيي   "قصييدة   مين  اآلتيي  اليّنص  اقيرأ  -2

 :فيه المتضّمنة
 ِسّجْل

 َعَربي أَنا
 َأْجدادي ُكروَم َسَلْبَت

 ُكْنت َأْفَلُحها َوأَرضًا 
 َأْولدي َوَجميُع أَنا
 َأْحفادي َوِلُكّل ...َلنا َتْتُرْك َوَلْم

 الصُّخوِر هذي ِسوى
 َسَتْأُخُذها َفَهْل

 قيل؟ َكما ُحكوَمُتُكْم
 ِاَذْن

 األولى ْفَحِةصَّال ِسِبَرْأ ِسّجْل
 الّناَس ال َأْكَرُ  أَنا

 َأَحٍد َعلى َوال َأْسطو
 ُجْعُت ما اِإذ َولِكّني

 بيِصُمْغَت َلْحَم آُكُل
 جوعي ِمْن ..َحذاِر ..َحذاِر
 َغَضبي َوِمْن

 رج ل أشرن هروريإ لر  ًتررك للرن شير فتي إ شروا          : وبث ظهرت في الاصلثة كنفجرة وفأنلر   : اللررة ال طنول ة 
 .شوا 

  ألوجده ارلئزنإ  وض ح األفين  والمعنشيإ فنلشنهر ي نطب المحتل الول  جب شا ب   ملعهن ول  يهرق لر  و
 .ي نطر  وجهجة اثيثة وأش  ل  يسيت هجا الضل  والاهر و جب الحا ق

 شرا ة العنطفة: 

 . هنطفة اج تلنء والرفض شل  ًحثث ه   جب المستعمر أل ض 

وفري الرك كجر  ًىهرر العنطفرة      . وهنطفة الغضب والأ  ة شل  شو  المستعمر ف  غضرر   اا غضرب أو  رنع   . ب

ال طللة
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 .المقاومة عرش على إياها ًقامطّب ،"الواقع مرآة الشعر: " اآلتية لعبارةا ناقش -3
 هر   ًحرثثت  كمرن إ لجعرب واجشفعنللة اج تمنهلة األوضنع ًلنولت كمنإ السلن ل ة األشثاث ًلنولت المانوفة أاعن 
 فري  الجر الرل  لفهرث  فحمث وشعر اج تراند ويمي . لج ابع فرآة المانوفة فشعرإ ووولك العىماإ الث ول ف ابف
 شيررة  وصرف  فري  ار بي  وارعر إ الفجسرطلللة  المانوفرة  وصرف  فري  د ويرش  فحمر د  وأاعن إ العراق ث  ة وصف
 .دفشق

 .العبارة هذ  فّسر فلسطين، شعراء على حكرًا الفلسطينية المقاومة شعر يكن لم -4
 ًعنطفزرن  أو رث  لروا  ي فلرن  شترا  فسرتمرز ا  زال فن والول الصهل شي اجشتول ف  وفعنشنًهن الثيللة فجسطل  فينشة  ن 

 و لا اعرهن صم د يحل ن العرب اعراء ولب  الثولإ ف  وغلرلن واإل وفلة العرولة األبطن  ف تجف ف  كرلرزا
 .فلنصرً 

 :يليهما عما أجب ثم اآلتيين، النصين اقرأ -5
 :الشابي القاسم أبو يقول

 َوَصمَّموا الُمْسَتْضَعفوَن، َنَهَض ِإذا  َغٍد ِمْن الَمظاِلِم َصْرَح يا الَوْيُل َلَك
 ُمـــــَتْعَل َأّياَن ْخِطسُّال َحميَم َوَصّبوا  ْمـــــــــُقيوَدُه َتْعَبدوَنْسالُم َحطََّم ِإذا
 ُمـــــــــَوَيْحِط الظَّالُم شاَد ما َفَيْهِدُم  ـــًاَساِخط َيْنَهُض ُثمَّ ُيْغفي الَحقُّ ُهَو

 :ويقول البياتي
 شَُّهداءال َيموَت َلْن

 الِفداء َأْرِض في َوالزَّْهَرُة الِبْذَرُة َفُهُم
 الشَُّعراء َوِشْعُر َوالَبْحُر الّساِحُل َوُهُم

 السابقين؟ النصين من نص كل يمثله الذي المضمون ما -أ 
 .المستعمر لمانوفة و ثن ًهن الهم  ا تلهنض: األول اللص
 .المانوفة اءاهث بثفهن التي التضحلنت ألملة  وراز: الأنشي اللص

 .النصين كال في المقاومة شعر خصائص من خصيصتين استخلص -ب 
 .شرا ة العنطفة في كو اللَّصل  -
ال ض ح في األفين  والمعنشيإ ففي اللص األول يتلنول الشنهر فيرة أن الحرق  للتصرر ج فحنلرةإ وأشر       -

 .نًه واللص الأنشي يتلنول فيرة أثر الشهثاء وًضحل.  لهثع فن ولنه الرنطل
 

 .المقاومة شعر وقوتها في الوطنية العاطفة حرارة على سبق ما في درستها التي الشعرية الشواهد من دّلل -6
 :يا ل فحم د د ويش. 1

 فن بلَمةه اإِلْشسنْن
 ِوو َوَطْ 
 ِوو َهَجْ 

 َودوَشمن ههْل اْن ؟
 فن بلَمةه اإِلْشسنْن؟

 :ويصف أشمث ا بي شيرة دفشق
 ِلَلْراــــ ا َبْ ِفِهــــــ ه دوَن َوزالــــ ا     ِلَتْحلــــــن ِفْتَلتههــــــن ـنَتفـــــ ِوــــــوٌد

 :ويا ل ف زل هط ل في العثوان الأوثي هجا فصر. 2
 َشثِ ْث َهـــــــــِ  اأَلْطفــــــنِل َيْ َع ًََمرَّدوا   

 َكْلـــــــــَف اْفَتَثْولن ِونلثِّفنِء الفنِشَلْة  
 : جلمنن العلسا ث  ة الجشائر ضث المستعمر ويصف. 3

 الرَّولعه الِرْيره
 َأْن يهْسَحَق َ ج نٌد

 َوَأْن ًَْحلن َ شاِئْر
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 .واالختالف الشبه أوجه ذاكرًا المقاومة وشعر الكبرى العربية الثورة شعر بين وازن -7

 الخصائص الفنية الموضوعات

 .ولةًأكلث الا فلة العر -

 .ا تلهنض الهم  لمانوفة ظج  العأمنشلل  -

  .اج تلنء ف   لن ة العأمنشلل إ ووْصفه ظجمه  -

وصف ًجنوب األف ة العرولة فرع الأَّر  ة ووصرف     -
 فشنلث المانوفة

 .وروز اللررة ال طنولة -

 .شرا ة العنطفة ال طللة والا فلة -

 .التشاع هم د الشعر -

وغراورة األلفرنل أو    الترني  في  ه لة المعنشي -
 .  ه لتهن ف  انهر آلخر

 .ا تلهنض الهم  لمانوفة المستعمر وظجم  -

 . وراز ألملة التضحلنت التي ياثفهن الشهثاء -

 .وصف فشنلث المانوفة -

 .ًأكلث الا فلة العرولة -

ووصرف  إوصف ًجنوب األف ة العرولة فع الاضلة -
 .فشنلث المانوفة

 .رة ال طنولةوروز اللر -

 .شرا ة العنطفة ال طللة والا فلة -

 .األفين  والمعنشي في الغنلب واضحة -

 .التل يع ول  التشاع هم د الشعر واعر التفعلجة -
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 ر يف العصر احلديثلنثاقضايا من : الرابعةالوحدة 
 :املقالة: أواًل

 

 .وّضح املقصود باملقالة: س

 ا صلة فل  ًىهر وبث هنطفت  ًجنلهنإ  ثن ة أو فن فيرة وتارل بن ئ   بلنع وهثف فعللنز ف ض هنز يتلنول شأرلإ أدوي ف 
 .الينًب

 .بّين متى ظهرت مالمح املقالة يف األدب العربّي: س

 العرولرة  المانلرة  ال  ر ه  وعرض  ف  أارهت التي الجنش إ   نئل ص  لن في أشس  في وًمأجت لجهجرةإ الأنشي الارن فلو
 .الحثيأة

 لعصر احلديث؟ما التطّور الذي حدث على املقالة يف ا: س

 المعنصررة  الحلرنة  فىرنلر  ًهعلرا وتحجلرل   فأصررحت  وأ رج وهنإ  ف ضر ههن  شلر   فر   آخرر  فلحراز  شرثيأنز  المانلة ايل اً  و
 . ثيثاز فل نز أدول نز ههث ت  شهن: الا ل شستطلع شتا .والتحجلل ونللاث وًتلنولهن

 وظهورهـا بقالبهـا   احلـديث  العربـي  األدب يف املقالـة  انتشـار  يف كـبريٌ  أثٌر هلا من الصحف واجملالت اليتاذكر : س

 .اجلديد

 (. ع1121)  لة (( المشرق))كمججة  والمجوت(( ال بنئع المصرية)) 

 .املبكرة العربية الصحافة يف املقالة كّتابسّم أشهر : س

 العاند فحم د وهرنس الشينت شس  وأشمث المنزشي  ورالل 

 ؟احلديثة لةاملقاما مسات واخلصائص اليت اتصفت بها : س

 اللرنس  أاواق لترولة العنفة و  الأانفة  لا والملل وال نصةإ العنفة فشيوًه  وفعنلجة اللنس ف  واروهن اً سمت  .1
 .وها له 

 . العرض في ال صفإ واإليجنز في والثبة التعرلرإ في ونل ض ح اًصفت .2

 .بّين عناصر املقالة: س

 .والشيندة التيرا  ه  وعلثاز الثججت ال اضحة اات رةالملن  اليجمنت اختلن  فلهن يراها  :موجزة لغة .1
 .فن ف ض ع المانلة في كنًب شىر و هة ه  ًعرر التي :الموضوع فكرة .2
 .اإلشسنشلة الم ض هنت في العنطفة ًىهر فن نزوغنلر كرلري إ وًأثلر وفنهجلة المانلة فيرة ًاثي  في ًسه  :عاطفة .3

 

 نوعا املقالة: 

 :ةالذاتّي املقالة -1
   ما أهم خصائص املقالة الذاتّية؟: س

  ضنوط يضرطهن ج طرياة هرضهنإ في ةشر. 
  واللانش الجثل فلهن يلث. 
 وهن ًمرس شل ية ًجروة ه  الينًبإ وًعرر ا صلة وإوراز ًهعلا. 
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  :ةاملوضوعّي املقالة -2
   املوضوعّية؟ املقالة خصائص أهم ما: س

 فهي اللتنئ إ وا ت راج الماثفنت وًاثي  والجثل العرض في لطقف ف  يتطجر  الم ض ع ومن التالث هجا ًحرص 
 .والجرس الغم ض  لا ًؤدل بث التي الش ائب ف  خنٍل وواضح فرسط ًعرض  وشيل

 السط   ول  فن شرالن  شمن فلهنإ  جلة الينًب ًي ن ا صلة ج. 
 ا تمنهلة أو  لن لةإ أو شاثيةإ أو هجملةإ ًي ن بث. 
 كألرة صفحنًهن ًي ن أج هجا أكأر أو صفحة ًأخو فاث ف ض ههن فيرة ثدوتع شج  المانلة يتحثد. 

 

 األردن يف املقالة: 

 األردن؟ وما عوامل انتشارها؟ املقالة متى عرفت: س

 .الصحنفة وظه   التعجل  اشتشن   ثر العشري  الارن في هرفت

 .األردنّيةسّم أبرز اجملاّلت اليت هلا أثٌر بّين يف تطوير املقالة األدبّية : س

األفرق  "في الارثسإ وفججرة   " الملن "وفججة إ (ع1292)همنن  لة  في اللنه  ل هلسا أصث لن التي" الاج  الجثيث"فججة 
 ."أفين "ًجتهن فججة " الجثيث

 .األردنيني املقالة كّتاب سّم أشهر: س

 وشسرل   فصرن وةإ  وطرن ق  شيإالعججر   و وررالل   اليركيإ هرنسإ وخنلث الحجل  وهرث فريشإ وشسلي اللنه  لإ هلسا 
 . معة

 ":أفين  الشف "وعل ان   معة شسل  الثكت   األ دشي لجينًب فانلة  :مثال

 فت ًهرن  فر   يلرل الرشف    أو صر ًهن  ي فرت  لر   يوكرإ ً بف ودون وعلند وً ط  ًتحرك أفين  وفججة برن شصف"
 وهثع ال ج دإ وفحنو ة اج تمرا  و ثية ةإالحند الترثجت وهرق العصر وهرنت ًلرض خفنبة  ن ية وكأشهن صرنلنإ وهش

 وفسرلرًهنإ   رلرًهن  وبرر ل  وً  ههرنإ  فشا هن اهتثال هجا اًفنق وار  اشطرنع والفلنءإ ثمة الشوال لحشر نت اجشصلنع
 فتعرثد الملر ل   الارن ج  التمرنع  هجرا  وًسرتح ا  األغجرلرةإ  فرث كنت  ًسرنير  وف ض هنت ف اد ف  ًلسج  وًح ك  فن وًارل

 ًلرن از  يترلرا  ضرلق  خط في أو ًسلر آخرإ دون  لل هجا ًت بف وج اللنائةإ الم الب هجا وًلفتح األاواقإو والرغرنت
 ".كرن از فسؤولل  أع براءز أكنش ا   اء ...هجل  وياتصر فعللنز

  

 

 :ما يأتيم علق على كلٍّ -1
 .الناس واقع من بقربها المقالة تمتاز -أ 

 .وها له  أاوابه  لترولة العنفة الأانفة و   لا وًملل وال نصة العنفة اللنس فشيوت ًعنل  المانلة

 

 .الصحافة وليدة المقالة -ب 
 أثرر  الصرحف  لىهر    وكرنن  والتحجلرل  ونللارث  وًتلنولهرن  المعنصررة  الحلنة فىنلر وتحجلل ًهعَلا أصرحت ألشهن
 . اشتشن لن في كرلر

 .العشرين القرن من الثاني النصف في ألردنيةا األدبية المقالة تطورت: عّلل  -2    

  التري " الجثيرث  الاجر  " فججرة   فأرل  المجروتإ  إلصرثا   كرنن   ا. ال برت  الرك  فري  الصحنفة وظه   التعجل  اشتشن   وسرب     
 فججررة ًجتهررن" الجثيررث األفررق" وفججررة الاررثسإ فرري" الملررن " وفججررة( ع1292)  ررلة همررنن فرري اللررنه  ل هلسررا أصررث لن

 . األ دشلة األدولة المانلة ًط ير في ول ٌ  أثٌر إ"أفين "
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 :حيث من الموضوعية والمقالة الذاتية المقالة بين وازن -3    

 .الكاتب شخصية - ج   .الحجم - ب   .العرض طريقة - أ

 شخصية الكاتب الحجم طريقة العرض

المقالييييييييييييييية 
 الذاتية

شررررة فررري طريارررة هرضرررهنإ ج يضررررطهن     
 .ضنوط

 .ًهعلا وإوراز ا صلة الينًب  .نف  لا شثبصلرة 

المقالييييييييييييييية 
 الموضوعية

ًحرررص هجررا التالررث ومررن يتطجررر  الم ضرر ع 
فررر  فلطرررق فررري العررررض والجرررثل وًارررثي    

 .الماثفنت وا ت راج اللتنئ 

يتحررثد شجرر  المانلررة وتعررثد  
 .فيرة ف ض ههن

ج ًيرر ن ا صررلة الينًررب  جلررة  
فلهرررررنإ  شمرررررن شرالرررررن فرررررن ورررررل    

 .السط  

 

 :اآلتية األسئلة عن أجب ثم درستها التي لةالمقا إلى عد -4

 .المقالة في الموضوع فكرة حدد -أ 
 . وا هتهن التي والصع ونت برائهن ول  أفين  فججة فينشة

 المقالة؟ على تغلب التي العاطفة ما -ب 
 .أفين  فججة ًجنه ونلمسؤوللة الشع  

 ما مدى انسجام عنوان المقالة مع موضوعها؟ -ج 
 فرت التي الفترات في( أفين ) فججة صم د المانلة ًتلنول شل  وفضم شهن مانلةال هل ان ول  اشسجنع للنك
 . ملعهن وهن

 .المقالة تلك خصائص من خصائص ثالث هات -د 

شلر  ًعلرا المانلرة السرنواة ورلرنن ألملرة فججرة أفيرن  لرثا           و  الأانفة العنفة لترولرة أاواق اللرنس وهار له إ    
 . في و   التحثينت والمتنهب الان ج فتعثد المل ل واألاواقإ وصم دلن

 .الثبة في ال صف 

 . اإليجنز في العرض 

 .عربية متداولة ثقافية مجالت وثالث مشهورة، أردنية ثقافية مجالت ثالث اذكر -5      

 ((ف  الث  س))

 .رأيك يدعم يما إجابتك أيد درستها؟ التي المقالة تتصنف بم رأيك، في -6      

 .يترك لجمعج   والطنلب

 

 اخلاطرة: ثانيًا
 .وّضح املقصود باخلاطرة: س

 ًحرت  ًلرث ج  ولري  اع  يةإ أو الللة وفضة كأشهن طن ئة هن ضة فيرة ه  وًعرر شسرل نز بصلرةولي  إشثي  شأرل ف 
 .هل ان وو هندة وًي ن المججةإ أو الصحلفة في ثنوت هل ان

 مباذا ارتبطت اخلاطرة يف نشأتها؟: س

 .واج تمنهلة والسلن لة والأانفلة األدولة هنفلنشل ف تجف في ونلصحنفة

 ؟(خاطرة)ما داللة كلمة : س

 . واآل اء األف   ف  يمر  ونلول  فن ول  الاجبإ أو ونللفس  نل أل" فر  ونل نطر"هرن ة  ف  فأخ اة" خنطرة"كجمة 

 .اخلاطرة بكتابة اشُتهرواسّم أشهر الكتاب العربي الذين : س

 .  رران خجلل و رران لليإالسينك وخجلل أشمث أفل إ
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 .األردنيني منسّم أشهر كّتاب اخلاطرة : س

 .العجج شي و ورالل  الشهريإ شس  وأشمث وجشن فنفي إ  را إ صوح

 القراءة متطلبات وتتالءم مع باله, يف خيطر ما يف حدود هلا ليس جوانب إىل اخلاطرة كاتب يتطرق أن ميكن : عّلل

 .السريعة

 .الجلناة والع اطف الصندق ونإلشسنس المجيء ال  ثاشي الجنشب  نطرةال هجا يغجبألش   

 االختالف بني املقالة واخلاطرة: 
 .صفحنت هثة ًرج  فاث المانلة أفن الصفحةإ ًتجنوز ج بصلرة ًي ن هندة فنل نطرة :الحجم -1
 واضرحنز فري   الرك  شجرث  وللمن فنإ هةبلن أو  أل إلثرنت والررالل  األدلة  يراد هجا ال نطرة ًعتمث ج :األدّلة والبراهين -2

 .الم ض هلة المانلة خنصة المانلةإ
 .وفلتانة فث و ة المانلة في أفن وطن ئةإ لحىتهن وللثة ال نطرة في :الفكرة -3
 .فحثدة وهلنصر خنص ايل لجمانلة وللمن فت اصجةإ واشثة كفارة وتجانئلة ال نطرة ًيتب :الشكل -4

 للخاطرة الفنية اخلصائص 
 .ًعرر همن في شفس كنًرهن ب ية التعرلر .1
 .الان ج  د اك فست ا فع ًتوءع و مجهن فت ازشة واضحةإ فيرًهن أن ًي ن .2
 فري  ًرأثلراز  لهرن  يجعرل  فن واج تعن ات المجنزية والتشرلهنت الفللة   صال هجا وش ه   ههنضف  وحسب أشلنشزن ًعتمث .3

 .الان ج شفس

 :العجج شي  ورالل  األ دشي لجينًب  :مثال

 ذليك  فيي  الحضيور  ذات مين القييم   مجموعية  تمّثيل  كانت شخصيات ثمة صغارًا أن أدركنا  الذي القرية مجتمع من نذكر"  
 البالغية  للتقيوى  رميزاً ( عّليان )وكيان   األسياطير،  حولهيا  قيد تنعقيد   التيي  البدنيية  للقيوة  رميزاً ( فيالن )كان . المحدود البسيط المجتمع

 مبلغياً  الكيرم  فيي  أو النخوة في يبلغ ومن وراءها مزيد ال مرتبة الذكاء في يبلغ من القرية وكان في الكرامات، ذات الوالية درجة
 مين  معنيى  للحيياة  التيي تعطيي   القييم  مين  ُعلييا  قيمية  لكيل  كيان  القيول إنيه   يمكين  الجملية  وفي. الطائي بحاتم أو العبسي يذّكر بعنترة

 فيي  أو البطولية  فيي  مثيال  هيو  مين  ثمية  كيان  تشيّكله  يرة ألولالصيغ  المدينية  مجتميع  فيي  حتى .لها مشهودًا أنموذجًا يقدم أو يمثلها
 .وتجلياتها الحياة مناحي من ذلك غير في أو( اإلدارة والسياسة)والدهاء  في الذكاء أو( القوة الخيرة والمال المحترم)الغنى 

 فيي  بحث الظميآن  لقيمل ملموسة أنموذجات عن نبحث صرنا االزدحام وتفاقم السنين وتراخي العقود وبعد تطاول .. اآلن 
 أو إعالميية  صناعة أو َفْبركة ذلك يكون إال أن بها ُيستهدى كيفيات عن التماوِج الكبيُر العدد يتمخض ولم ماء، شربة عن البيداء
 فامتلكنيا (( القيمية ))مسيتوى   عليى  معجبياً  تخّلفياً  وتخّلفنا االستهالكي، المستوى المادي على تقدمنا لقد. دليل بغير داحضة دعوى
 ال التيي  مرضيّيًا بالتنميية   شيغفاً  شيغفنا  لقيد  تجاوزها، على مّنا اإلرادات تتظاهر أن بد ال حرجة لحظة في وواقع الفقر الغنى ظاهر
 حتيى  حياتنيا  مين  األخالقي الجانب عن الرئيس، وغفلنا ومبتغانا القصوى غايتنا هو(( التراكم الكّمي))وصار  فيها، للقلوب َتْزكية

 معناهيا  الحيياة  تمينح  التيي  القييم  نقيض  في مهاراته يمارس(( عقاًل أداتّيًا))صار عندنا  لألخالق الظهير النصير وهو(( العقل))إن 
 -ليدى العقيالء    - تقتضيي  حيال . البئييس  البشيرية  واقيع  عليى  الكئيبية  بظاللهيا  تلقيي  التيي (( الال أخالقية))في خدمة  صاغرًا ويمتثل
 ".تعقلون كنتم إن فسكمألن فالتمسوا ..منها النجاة سبل التماس

 .نفسه يف جيول عما إبراهيم العجلوني يف التعبري أسلوب الكاتب نبّي: س

 الجنشرب  هجرا التركلشو والتيجرفإ  التعالرث  هر   وعلرثة  ثانفتر   كنشت أي نز الان ج  د اك فست ا ًوئ  فت ازشة  مج  ض ح وال
 . للهن اشتهللن التي الحنل ف  اللجنة  رل التمنس يطجب شل  ال  ثاشي

  

 

 .واصطالحًا لغة الخاطرة عرف -1

 . فن يمر  ونلول  ف  األف   واآل اء: لغة

: ناصطوشز
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 .والعنوان والفكرة، الحجم، :حيث من والمقالة الخاطرة بين وازن -2

 لعنوانا الفكرة الحجم

هندة ًير ن بصرلرة ج ًتجرنوز     ال نطرة 
 .الصفحة

وللررررررررثة لحىتهررررررررن  
 .وطن ئة

 .ًي ن هندة وو هل ان

يعرررر هرر   هررندة ييرر ن لهررن هلرر ان .فث و ة وفلتانة .بث ًرج  هثة صفحنت المانلة 
 .فضم شهن

 :يأتي ما علل -3
 .حدود لها ليس جوانب إلى الخاطرة كاتب تطرق -أ 

 .ورنل  ي طر فن كل في الجلناة والع اطف الصندق ونإلشسنس المجيء ال  ثاشي نشبالج ال نطرة هجا يغجب ألش 

 .الخاطرة كتابة في الجمالية الفنية الصور توظيف -ب 
 .الان ج شفس في ًأثلرزا لهن يجعل الك ألن 

 ".صيد الخاطر"كتابه  الجوزية القيم ابن تسمية -ج 

 التري  ال  اطر ف  فجم هة فل  أو د لمن ًلسا ج كي نوةونليت فالثلن خ اطر؛ ف  ل  ي طر فن يأرت أن أ اد ألش 
 .اإلشسنشلة ونلال  ًهعلا

 :تليها التي األسئلة عن أجب ثم ، أمين أحمد للكاتب اآلتية الخاطرة اقرأ -4
 أحيس  عمليه  عليى  أّصير  هيو  فيإذا  فعليه،  مين  أن تمنعيه  وتحياول  بيه  أُغيِريَ  إذا الشير  فعيل  مين  تحيذر   قيوة  نفسيه  أعمياق  في اإلنسان يالح 
 كالطاليب  .فعيل  ميا  عليى  ينيدم  وبيدأ  به اإلتيان على توبخه القوة هذ  أخذت العمل أتم إذا حتى تلك القوة، لعصيانه العمل أثناء نفسه بانقباض

 تمراسي  فإذا تثبطه، القوة هذ  أن أحس يغش وبدأ الصوت يسمع لهذا لم فإذا يفعل، أال يناديه باطنّيًا صوتًا فيحس االمتحان في الغش يحاول
 انتهيى  فإذا فيه، على االستمرار شجعته عمله في بدأ فإذا الواجب بفعل تأمر  القوة هذ  أن يحس كذلك .يعود وعزم أال وندم أّنَبْته عمله في
 عليى  هسي نف بتشيجيع  يشيعر  إنقياذ   فحيين  فينقيذ ،  الغيرق  على مشرفًا آخر كالطالب يرى وعظمتها؛ نفسه وبرفعة وسرور، بارتياح شعر منه
 وتقارنيه  العميل  تسيبق  - رأييت  كميا  -(( الضيمير ))تسيمى   الناهيية  اآلميرة  القيوة  هيذ   وسيعادة،  بغبطية  شيعر  ذليك  أتيم  فيإذا  عمليه؛  في ّيضالُم

باالرتيياح   وتلحقيه  الشير،  عين  والتثبييط  الخيير،  عليى  بالتشيجيع  وتقارنيه  الرذيلية،  عين  الواجيب، والنهيي   عميل  إليى  باإلرشاد فتسبقه وَتلَحقه،
 .النسيان عند والوخز باأللم والشعور اعة،الط عند والسرور

 الخاطرة؟ عالجتها التي الفكرة ما -أ 
 . والشر لج لر فحرك  اإلشسنن ضملر 

 .للخاطرة الفنية الخصائص من خصيصتين على الخاطرة من مثل -ب 
 .الان ج إلد اك وفوئمة فت ازشة والجمل واضحةإ الفيرة

 :حيث من أمين وأحمد العجلوني إبراهيم :خاطرتي بين وازن -ج 
 .والمجازات التشبيهات الفكرة، وشوح الوجداني، الجانب مراعاة الحجم،

 

 الحجم
مراعاة الجانب 

 الوجداني
 التشبيهات والمجازات وضوح الفكرة

ورالل   
 العجج شي

فلن رة ف  شل  
.ك شهن خنطرة  

إ هلث طجب واضح
التمنس  رل اللجنة 

ف  الحنل التي 
.يعلشهن المجتمع  

ا ت ثع وعض التشرلهنت لتاريب   .فيرًهن واضحة
.المعلا  

. لا شثٍّ فن بصلرة أشمث أفل  إ وج اواضح  ثًّ 
 لمن هلث الحثي  
ه  ألملة الا ة 
اآلفرة اللنللة 

في شفس ( الضملر)
.اإلشسنن  

.فيرًهن واضحة ً  ع في ا ت ثاع التشرلهنت لتاريب  
.المعلا لجان ج  
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 :القصة القصرية: ثالثًا
 .د بالقصة القصريةوضح املقصو: س

 .وآفنل  وًطجعنً  وفشيوً  اإلشسنن بضنين ًعنل  فن شينية يتلنول شأرل أدوي ف 

 .بّين اآلراء حول بداية القصة القصرية: س

كجلجرة  ))كتنب  المتمأل في الفن  ي ونألدب ًأثرت أو وون شهضة هصر في األو وولة الاصص أن  الرنشأل  ف  يرا كألر
 .الحل ان ألس  هجا ًانل الاصص التي األ ن لة فيرً  وكنشت العرولة  لا المافع او   ًر م الول إ((ودفلة

 .العربي األدب يف القّصة حضوراذكر مناذ  أدبّية تدل على : س

 .فحي   طن  في بصٌص العرولة األفأنل .1
 .ه ف تول أ منء فع(( المهَربش األكرر))إ وبصة ((زش ولن))بصة  فأل الاثيمة العنطفلة الاصص وعض .2
 .كنًرلهن ف لوت فل  وأههمل إووط لته  أينع العرب ف  ا تهالت التي تن ي لةال اصصال .3

 .عليه املتعارف بالشكلظهرت  عربية قصرية قصة أولاذكر : س

 . ًلم   لمحمث(( في بطن ))بصة 

 .يف األدب العربّي القصرية القصة كتاب أشهر سمِّ: س

 .اإليراشي لف الثي   وفحم د  د يسإ وي  ف ًنفرإ زكرين 

 

 .اذكر اذكر أول جمموعة قصصّية ظهرت باألردن: س

 . غللمة أو  ارحي لمحمث( ع1222( )أغنشي الجلل) المجم هة

 .الدين اإليراني سيف حملمود( م7391(( )أول الشوط)) القصصّية موعةبّين أهمّية اجمل: س

 .ط يل بصصي ا ط وثاية ًعث  .1
 .المتتنللة ط ال العا د وًط يرلن ًجروت  فتنوعة ف  ًمي  الينًب .2
 .األدولة الفل ن ول  الاصة الاصلرة فينشة ًأكلث في الينًب أ ه  .3

 ؟األردن يف القصرية القصة فن تطور على ساعدتاليت  عواملال ما: س

 : العامل السياسي: أواًل

 كيف كان للعامل السايسّي دور يف تطوير القصة القصرية األردنّية؟: س

 وونبي الاصلرة الاصة ًط   هجا  نهث كرلر   هنع( ع1246)هنع  فمجية  لا  فن ة ف  لأل دن السلن لة رللةال لتغلر كنن
 اللهضرة  لروه  ب اهرث     رنء  في ان ك ا فم  كنن – اهلل  شم  – األول اهلل هرث أن المجك  لمن وج األدولةإ الحلنة فلنشي
 .التط   وااك

 : العامل الثقافي: ثانيًا

 لعامل الثقايّف يف تطوير القّصة القصرية األردنّية؟ما دور ا: س

 .الم تجفة ومراشج  وكم نز ش هنز التعجل  في  عالت  .1
 .اللشر لحركة والثاهمة وهن المعللة المؤ سنت وًعثد و نئل الأانفة اشتشن  .2
 .الاصصي اإلشتنج ولشر اشتفت ثانفلة فوشق خصصت األ دشلة الصحففعى   .3
 اليت رنب  األ دشلرل إ واًحرند   اليترنب  و اوطرة  الاجر إ  أ ررة  شندل: فأل والأانفلةإ األدولة طوالرواو اجًحندات   ظه .4

 .األ دشلل  واألدونء
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 .بّين ذلك, الداخلية بالرؤية احلقبة هذه يف القصرية القصة اهتمت: س

  ج ل  ال ن  يإونلعن هلنية كرلر للنك يي ن أن دون اجشفعنللةإ وشركتهن وشرضهن الش صلة ه  أهمنق ًيشف أصرحت
 يررول  الرول  المرتيج   الرراول  هجا اجهتمند الك كأرة ويترع الثاخجلةإ وشركتهن الش صلة جشفعنجت فألراز ك ش  شل  ف 

 .ولفس  بصت 

 .سّم أشهر الكتاب للقصة القصرية احلديثة من األدباء األردنيني: س

 .العثوان وففجح الل ايسةإ وشنيف ع د برلوتإو  الشعونإ و لنء شثادإ وهاجة شمثانإ أو  و منل شن يإ  منل

 القصرية القصة عناصر 

 :احلدث( 7) 

  .يف القصة القصرية, وّضح املقصود باحلدث: س

 ويتررع  وررعض  وعضرهن  يررًرط  واألفعرنل التري   ال برنئع  ف  فجم هة ول  ال هنزإ أكأرلن و الاصة في العلنصر أوضح ل 
 .الاصلرة الاصة ًا ع وهجل  وعضنزإ وعضهن

 .تقوم القصة القصرية على عنصر احلدث: علل: س

 . الان ج اشترنه ويستاطب التعثدإ ج يتصف ونل شثة ألش  

 

 ؟ئويستقطب انتباه القار, الوحدة يف احلدث الكاتب حيقق كيف: س

 ف   تن ة كأشهن وحل  ًصرح األشثاث فلهن ًثو  التي الم ابع ويصف الَمشنلث ير   فه  فرسطةإ  هجة  لا طرياة يعمث 
  .ال جفلة المسرح  تنئر

 : الشخوص( 2)

 .وضح املقصود بالشخوص يف القصة القصرية: س

 . فع  وًتفنهل و  المرًرط الفعل فعهن يحثث أو الحثث لهن ياع التي لي

 .القصة يف وتشويق إمتاع مصدر اإلنسانية تعد الشخصية: عّلل: س

  .الش صلة ود ا ة اللفسي لتحجللا  لا  شسنن كل هلث فلوز طرلعلًّن للنك ألن  

 (:الزمان واملكان)البيئة ( 9)

 الطرلعي يتصل و  طهن فن كل. 

 : احلوار( 4)

 .القصرية القصة يف, باحلوار املقصود وّضح: س

 .الاصة ا  ص ف  أكأر أو ا صل  ول  يجرل كوع كل

 .القصصية حبكته اءوبن الشخوص رسم يف الكاتب يعتمدها اليت أهم الوسائل من احلوار: علل: س

  .فرناراز صريحنز اًصنجز وللهن فن في الاصة ا  ص و ا طت  ًتصل ألن 

 ؟القصة يف احلوارما أنواع : س

 .الاصة في ااًهن فع الش صلة شثي  ول  :)الم ش ل ج) الثاخجي الح ا  -1

 .شثي  ف  الاصة ا  ص ول  يثو  فن ول : )الثينل ج) ال ن  ي الح ا  -2

 (: العقدة) احلبكة( 5)
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 .القصرية القصة يف, باحلبكة املقصود وّضح: س

 ه  ًلفصل ج ولي .السررلة وراوط هندة فرًرطة  لا الو وةإ وص جز ًتأزع شل  الاصةإ في ًجرل التي األشثاث  جسجة
 .الش  ص

 أين تكمن بداية احلبكة ونهايتها؟: س

 .الحرية شهنية لي وشهنية الصراع الصراعإ في األولا المرشجة ل  المرثئي والحندث في الاصة الصراع وثايةوثايتهن في  

 (: النهاية)احلل ( 6)

 .بإحداهما القصرية القصة تنتهياذكر النهايتني اللتني من احملتمل أن : س

 : المفتوحة النهاية -1

 كيف حتقق النهايية املفتوحة يف القّصة؟: س

 .األخلرة الصفحة ختنع في بصت  ون تفهنع ت ي  لجتفيلركأن جفجن بصت  شهنية في الينًب يترك

 ما الذي ميّيز النهاية الفمتوحة يف القّصة القصرية؟: س

 .ثوًجه ًلشط كي لم لجت  لفض ل إ وشأًّن ودفعنز لجان ج  ثن ة أكأر 

 :المغلقة النهايات -2

 القّصة؟ املغلقة يف النهايية حتقق كيف: س

 .ًاريرية  خرن ية صلغة في ًرد إ بصت شهنية في الحل أو ث بث الينًب يي ن

 "الاه ة وال ريف"وعل ان  شثاد هاجة األ دشي لجينًب بصلرة بصة شم اج: مثال

 ألميأل  النافيذة  إليى  واتجهيت  السيرير  تركيت  ..بقلييل  والنصيف  الثالثية  تجياوزت  قيد  بهيا  فيإذا  الساعة، إلى ونظرت النور أشعلت مبكرًا، أفقُت))
  ..ضيقة دوائر في تنتشر الضعيفة النور خيوط لمحت أني غير اآلمر، شيئًا بادئ أميز فلم لعتمة،ا داهمتني ..الهواء ببعض صدري

 ..للعبادة الناس ليدعو يستعد ويتحفز المثذن لعله السماعات، خشخشة تأتي بعيد ومن ..شيء كل على يطبق الصمت

 بحير  نحيو  ويتجيه  ردائيه،  ثناييا  ويلمليم  أطيراف وشياحه،   يسيحب  دأفبي  الفجير،  تملميل  حينميا  إلييه  الخيوف  ونفيذ  الحيياة،  بيدبيب  الظيالمُ  أَحيسَّ 
أبعيث   أن فكيرتُ   ..الممييز  الوحييد  الشييء  هيي  التينفس  نغميات  كانيت . البيت أطراف في وتجولُت ..النافذة تركُت تلك اللحظات في  ..الظلمات
  ..أبي يا الخير صباح :وهو يقول فاجأني خلفي من صوتًا لكن المبكرة، اليقظة بروعة معي الجميع ليستمتع فيهم الحركة

 َمن؟: الخلف إلى التفّت  -

 !ِبْشر  -

 ..خّطتي  علّي أفسدَت و ولدي يا أخفَتني : قائاًل له ابتسمت  -

 ..وضعُت  الذي الدراسة برنامج على أسيطر أن أحببُت  -

  ..اهلل وّفقك  -

 ببضعة عشرة السادسة تعّدى اإلرادة، العمر قوي مقتبل في فًتى ..فيه فكرأ رحُت  ..والعزم اإلرادة عينيه وفي التصميم، وجهه وفي تركني
  ..أشهر

 إليها، نظرت جسمها، على الغطاء رتبت  ..التنفس طبيعّيًا عاد أن إلى قلي حّركُتها ((.رانية)) الصغيرة تنفس صوت إنه !..الصوت؟ هذا ما
 .كذلك هي نومها في حتى  ..الحركة كثيرة شقية، طفلة من لها يا .محياها على وصور البراءة وجهها على الطفولة مالمح فرأيت

 .القهوة وانسكبت الغاز انطفأ متأخرًا فقد وصلت لكني أسرعُت،  ..الصغيرة بهذ  أفكر أنا و(( فارت))ربما  ..القهوة نسيت لقد آ ؛ 

 ..فابتسمُت أبي؟ يا(( الغاز))على  شيء هناك هل((: ِبْشر))سأل 

 وانهمير  الشيديد،  البيرق  وومييض  القيوي،  هيزيم الرعيد   فاجيأني  اقتربيتُ  وحينميا  ..للنافذة ، واتجهت((الغاز))على  جديد من اإلبريق وضعت 
 ونحين  تيأتي  كييف  عاصيفة؟  أهيي   ..الشيجر  أغصيان  وفيوق  الخرييف  أوراق عليى  تسيقط  خاصة وهيي  موسيقا ُتصدر والزخات بعنف، المطر

 موسم في الشارع تضرب وهي أروع رشقاته وما! النوافذ يدقُّ وهو المطر أجمل ما. عابرة عاصفة هي ربما! وخمول َحّر موجة نعاني من
 ..الشوارع ونّظفي العاصفة أيتها اشتدي !متوقَّع غير

 هي ربما. والرعد البرق تخشى ولكنها  ..والعاصفة معي المطر لتشاهد زوجتي سأوق  
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 وفّييٌة،  مخلصيةٌ  وخارجيه  البييت  داخيل  هيي هيي،   حماستها عملها، في جاّدة هي كم ..لرائعةا الزوجة هذ  جدًا متعبٌة إنها ..ال..ال.. مستيقظة 
 وأن أتراجيع،  أال ترييدني  تناقشيني،  دومياً  بجيانبي،  تقيف  واالنيدفاع،  والقيوة  مين الحماسية   نفسه بالمستوى الرحلة، سنوات طوال معي كانت
 القهيوة  مين  بفنجيان  العاصف الفجر الخريفي هذا في عليها أبخل فهل معي، نتكا الظروف أحلك وفي يومًا تتذمر لم دومًا وباستمرار، أتقدم

 !الواجهة الزجاجية؟ نوافذ على يعزف المطر نسمع ونحن معًا نحتسيه

 ينهمير  وهيو  إلييه  انظيري   ..المطر إنه  ..هذا العام مبكر وقت في الشتاء رسول جاء ..لمدينتنا ضيف جاء لقد انهضي)) :لها وقلت أيقظُتها
 ((.انهضي هيا  ..طبوله يضرب والرعد يشرع سيفه، والبرق بعنف، األرض تضرب ورشقاته قوة،ب

 عاصفة؟ أهي !هذا؟ ما :الرعد قصف سمعت ثم البرق، وميض على عينيها فتحْت

 .العنيفة اللوحة هذ  أمام القهوة من فنجانًا لنشرب انهضي ..زوجتي يا أجل

 مياء،  بيال  اإلبرييق  أشياهد  وأنيا  إراديية  صيرخة ال  عنيي  نيدتْ  عنيدما  األسيرة  بيي  لحقْت. القهوة كرُتتذ عندما جديد من المطبخ إلى وأسرعُت 
 بييدي  وأخيذوا  حيولي،  التّفيوا  ..مني جميعًا اقتربوا أعماقي، في المتفشي الخريفي بالحزن سرةاأل تأحّس  ..الخريف أوراق ك رمادي ولونه

 ((.جديد من ُتصَنع الغاز موقد على القهوة كانت شيئًا، وايقول أن ودون  ..العاصفة المطلة على الغرفة إلى

 

  

 

 :عرف ما يأتي -1

 .الحبكةالداخلي،الحواريرة،صالقةصالق

 ف  أدوي شأرل يتلنول شينية فن ًعنل  بضنين اإلشسنن وفشيوً  وًطجعنً  وآفنل : القصة القصيرة. 

 فع ااًهن في الاصةشثي  الش صلة : الحوار الداخلي. 

 التي ًجرل فلهن الاصة شلر  ًترأزع وصر جز  لرا الرو وةإ فرًرطرة هرندة ورراوط السرررلةإ           األشثاث جسجة : الحبكة
 . ولي ج ًلفصل ه  الش  ص

 .ذلكحضوالقديم،العربياألدبفيورضحيرةصالقةصللق -2

 الاثيمرة  العنطفلرة  الاصرص  وعرض  المصرند   روًروك  فحير إ   طرن   في بصٌص  لي التي العرولة األفأنل في الك يتمأل
" األكررر  المهرَربِّش " وبصة إ"زش ولن" بصة فأل العرويإ التراث في الاصلرة الاصة لىه   المريرة الرثاية هجا كمأنل

 .كنًرلهن ف لوت فل  وأهمل ووط جًه  أينفه  ف  اْ تالت ًن ي لة بصص لجعرب كنن كمن ه فإ ولت أ منء فع

 :علل ما يأتي -3

 .القصةعناصرأبرزمنالحدثعنصريعد-أ

 ((ف  الث س))

 .واإلمتاعويقشالتادرصممنةصالقفيصخوشال-ب

 .الش صلة ود ا ة اللفسيإ التحجلل  لا  شسنن كل هلث طرلعلز ن فلجزن للنك ألن 

 .األردنفيللقصةالحقيقية بدايةالاإليرانيالدينسيفلمحمود" أول الشوط" يةصصالقالمجموعةتعد  -ج

 فري  وثانفتر   ا صلت  خول ف  وأ ه  المتتنللةإ العا د ط ال وًط يرلن الاصصلة ًجروت  فتنوعة ف  ًمي  ألش 
 . األدولة الفل ن ول  الاصلرة الاصة فينشة ًأكلث

 .فياألردنيرةصالقةصالقازدهارعواملأهمبين -4

 ((ف  الث س))

 .إلحداهماتفضيلك سبببينيرة؟صالقةصالقفيالمفتوحةالنهاياتأمالمغلقةاياتالنهتفضلأيهما -أ  -5

 ".القهوةوالخريف"القصرةالقصةإليهاانتهتالتيالنهايةفيرأيكما -ب

 .يترك للمعلم والطالب
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 السرية: رابعًا
 .وّضح املقصود بفّن السرية: س

 .الاصصل ة الروح فلهن ًهعتمث وافتراقإ ًمل ش اات لة شسنش ا صلة شلنة يتلنول أدوي شأرل ف 

 .حّر رغري قصصّي فن يعّد فّن السرية : عّلل: س

 .ونلتن يخ يه ل  ج الول ال لنل ف  بث  يي ن فلهن أن ويمي  الش صلةإ لصنشب الحالاي ونلتن يخ فرًرط ألش   

 إلضافة إىل احلديث عن صاحب السرية اخلاّصة؟ما أهمّ املوضوعات اليت ممكن أن يتحّدث عنها كاتب السرية با: س

  .و  ويتأثر فل  المجتمع ي اثر ف  فرداز السلرة صنشب لي ن وهنإ السلرة صنشب وهوبة المجتمع بضنين

 السرية نوعا: 

  :الذاتية السرية( 1) 
 .وّضح املقصود بالسرية الّذاتّية: س

 الحالاة يا ل أن الان ج فل  يعث الواًلة لسلرً  الينًب فلأنبنز ياثع فن وغنلرنز  -فلهن  شء أو - شلنً  ه  الينًب فلهن يحيي
 . فعوز هنا  هم ن

 ما اهلدف الذي يرجوه كاتب السرية الذاتّية من سريته؟: س

 ف  فن فرشجة في ا ًيرهن ونألخطنء التي يعترف وبث اًجنلنً إ وًفسر وآ اءه فجسفت  وًيشف المجتمع ف  ً ض ح ف ابف 
 .شلنً 

 كتنور    فري  شسل  ط  فأل ضملر الغنئب ا ت ثف ا اليهت نب وعض أن   ج المتيج إ وضملر غنلرنز الواًلة السلرة ًيتب
 ((.األينع))

  :الغريية السرية( 2)
 .وّضح املقصود بالسرية الغريّية: س

 اللارل  هجرا  ازفعتمرث  إوزفنشهرن  ولئتهرن  فري  لةصر  شهر  ال  يتحرثث  الحنلة لوه في ول  فنإ ه  ا صلة فل المؤ فلهن ييتب 
 .نلثةشالم أو والواكرة

 ما أهم األمور اليت جيب توافرها يف السرية الغريّية؟: س 

 .وًعجلمنز وششأةز ف لثاز: الىروف وًحجلل وال بنئعإ األشثاث شال في والحلند والم ض هلة الثبة ً خي .1
 .وآ ائ  وخرراً  صنشرهن ا صلة في األشثاث أثر كشف .2
 . لرًهن يسرد التي الش صلة ه  ييتر  فن في يعتمثلن التي فصند ه وتل عتشاع كنًرهن ال .3
 فيرية أو ثانفلة أو  لن لة شاق  شجنزات أو المجتمعإ في فينشة ل  ونجلتمنع  ثير ا ص شلنة يتلنول أن األصل .4

 .العاند هرارينت فأل ابتصندية؛ أو ا تمنهلة أو

 الغريّية؟ السرية كتابة يف الشائع املنهجما : س

 .ونلم ت ي تمهن شتا ونلت اليإ شلنً  فراشل ه  يتحثث أن أل ونلتسجسل الشفلي؛ السلرة صنشب شلنة الينًب يتتر ع أن 

 .املنهج الشائع يف كتابة السرية الغريّية تتبع الكاتب حياة صاحب السرية بالتسلسل الزمين: عّلل: س

 هجمريإ  فلهجري  وأ رج ب  ويعرضرهن لجارر اء   دالرةإ  ف ابرف  السرلرة  صرنشب  شلرنة  ف  يلتاي الشفلي التسجسل هجا يحنف   ا
 . فؤثرة ووص  ة

  .الزمين التسلسل رغري منالكاتب لصاحب السرية  ترجماذكر مثاال من السرية الغريّية : س

 .لجعرينن(( نة الرافعيشل))كتنب  
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 العربّي األدب يف السرية ظهور مراحل: 

 
 :التاريخية المرحلة - أ

 .التارخيي اجلانب على ركزتر مثاال من السرية اذك: س

 رلرة الر ر ل    ه  فلهن وًحثث لشنعإ او  وسلرة ًعرف وصن ت األشصن ل لشنع او  التي لو وهن((  لرة او  ا حنق))
 .لج ابثل(( المغنزل))صجا اهلل هجل  و ج إ وكتنب 

 : األدبية المرحلة - ب

 .بدايات السرية يف أدبّي طابعكانت ذا  السرية من مثاال اذكر: س

 .الصجلرلة الحروب وفجتمع  زف  وفرو لت  شلنً  ه  فل  ًحثث أل نفة و  فلاوإ الول(( اجهترن ))كتنب 

 .اذكر أّول سرية ذاتّية ظهرت يف األدب احلديث: س

 ((.ق هجا السنق في فن ل  الفن ينقالسن)) في كتنو   دوش هن التي الش ثينق فن س أشمث  لرة

 شـهرة  (الساق على الساق يف مـا هـو الفاريـاق   ) يف كتابه  دوّنها اليت الّشدياق فارس أمحد سرية تحاز :عّلل: س

 .العربّي األدب يف واسعة

 والتوهب الجغ لإ الترادف و اء واجشسلنق واج تطرادات و وح الس ريةإ العرن ةإ وب ة الجغةإ  وفة ف  نوه اًس  لمن 
 .المصل ع والح ا  ونأللفنل

 .رفيعة ذاتية سرية لطه ((األيام)) السرية الذاتية تعّد: س

 التصر ير  هجرا  والارث ة  واأل اءإ األفيرن   طررح  فري  والعووورة  الجملجرةإ والسو رة   الشرنهرية  والجغرة  الاصصيإ األ ج ب
 .الواهة والس رية اللاث و وح ال ابعإ كشف في والصراشةإ والجرأة والتج ي إ

 .احلديثة السرية يف األدبي بعالطا ذاتاذكر أمثلة من السرية : س

لفثوا ط بننإ ((  شجة  رجلة  شجة صعرة))لمل نئلل شعلم إ و((  رران))لجعريننإ وهرارينت العاندإ و(( شلنة الرافعي))
 .لمحم د الس مرة((  يانع المثا))لعلسا اللنه  لإ و(( الشريط األ  د))إلشسنن هرنسإ و(( غروة الراهي))و

 

 

 والغريّية الذاتّية) السرية كتابة شروط(: 
 :يف السرية: أواًل

 .األا نص ف  و  صجة ف  له  شلنة ه  الحثي  في الت  ع دون السلرة صنشب الش ص شلنة هجا التركلش -1
 .وضع المعج فنت المتعجاة وصنشب السلرة ف ض ههن ال ابعي والحالاي -2
 وضرعهن  هر   السرلرة  أن ًحررف  يمير   لتري ا الشائرثة  العنطفرة  هر   واجوتعرند  صرنشرهنإ  ا صرلة  ًلنول في الم ض هلة -3

 .الطرلعي
 .فل   غراق غلر ف  ا ت ثاع ال لنل -4

 .من شروط الكتابة يف السرية استخدام اخليال من رغري إرغراق فيه: عّلل: س

 .شطنبهن ه  السلرة ي رج ال لنل طغلنن ألن 

 .راً خر وغلا في ِ ل   والتاثع يتلن ب ومن الش صلة  ج ك في والتط   اللم  فراهنة -9
 .المعر ر ه  الحانئق الم ض هلة؛ وحل  يي ن انئانز وبند از هجا اث  اشترنه الان ج األ ج ب ا ت ثاع -6
 .السلرة صنشب ا صلة وصف في ويط  ل ويسهب الينًب يستطرد أن يمي  -1
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 يف كاتبها: ثانيًا

 .في السلرة التسجلل ًستحق التي المعج فنت اختلن  هجا الاث ة الينًب لثا يي ن أن -1

 .السرية يف التسجيل تستحق اليت املعلومات اختيار أن تكون لدى الكاتب عند بجيما ذا تتطلب القدرة اليت : س

 .المان شة والم ازشة هجا وبث ة فوشىةإ ودبة  فلعنز أدول نز اوبنز ًتطجب
 .والم ض هلة والثبة والصثق الحالاة الينًب يت خ ا أن -2

 .واملوضوعية ةالدق السرية كاتب شروط من : علل: س

 والثبرررة والصرررثق الحالارررة يتررر خ ا فنلينًرررب وف ضررر هلتهن فلطاهرررن هررر  ي ر هرررن السرررلرة كتنورررة فررري الثبرررة هرررثع ألن
 ير رمهن  ورل  خلنلر إ  فر   الش صلنت ي جق ج وليل  العرضإ طرياة في والانص  كنلشنهر فل نن أديب فه . والم ض هلة

 .فعج فنت ف  لثي  ً افر وفن ال ابع هجا فعتمثزا ون هة وص  ة
 .السلرة صنشب وعصر يحلط فن هجا اجط وع وكأرة الأانفة وسعة يتمتع أن -3

 

 ":األينع"كتنو   ف  شسل  لط  الواًلة لجسلرة شم اج: مثال

 الليون  شياحب  نحيفياً  كيان  ،..فيي األزهير   العليم  دروس إليى  ليختليف  القياهرة  إليى  رسيل ُأ حيين  عمر  من عشرة الثالثة في عرفته"  

 هذا وفي قاتم، سواد إلى بياضها استحال التي وطاقيته القذرة عباءته في العين اقتحامًا تقتحمه الغنى، إلى منه الفقر إلى أقرب ّيالّز مهمل
 العيين  تقتحميه . الميرقعتين البياليتين   نعلييه  وفي الطعام، من عليه سقط ما كثرة من مختلفة ألوانًا اتخذ وقد عباءته أثناء يبينالذي  القميص

 إليى  قائد  مع مسرعًا الثغر، مبتسم الجبين، واضح مكفوف، رّثة وبصر حال من عليه هو ما على ترا ، حين له تبتسم ولكنها كله، ذاه في
 ولكنهيا  تقتحميه العيين  . المكفوفين وجو  عادة تغشى التي الظلمة هذ  وجهه على تظهر وال مشيته، في وال يترّدد خطا ، تختلف ال األزهر،
 متألمياً  ال ذليك  ميع  مبتسيماً  التهاميًا،  كالمه يلتهم إلى الشيخ كله مصغيًا الدرس، حلقة في ترا  حين الرفق، من شيء في حظهوتل له، تبتسم

 أحيب  وكيم  الطَّيور،  هذا في ابنتي يا عرفته. اللهو إلى يشرئّبون أو حوله من الصبيان يلهو على حين لهٍو، إلى مياًل مظهرًا وال متبرمًا، وال
 .وصفوًا نعيمًا كلها الحياة ترين من عمرِك التاسعة في أنِت و هذا لِك أّنى ولكن. فرق من وبينه بينك ما تقّدرين إذن عرفته، كما لو تعرفينه

 وال شياكياً  ال المسياء،  فيي  حظيه  منه ويأخذ في الصباح حظه منه يأخذ واحدًا، لونًا إال يأكل ال والسنة والشهر واألسبوع اليوم ينفق عرفته
ولقيدمت   أمُّيك،  ألشيفقت  واحيد  يوم في قلي حظًّا اللون هذا من ابنتي يا أخذت ولو. خليقة بالشكوى حاله أن في مفكرًا وال متجلدًا وال متبرمًا

 .الطبيب تدعو أن والنتظرت المعدني، الماء من قدحًا إليك

فيي   إال الخبيز  هيذا  يغميس  ال واألشيهر  والشيهر  سيبوع األ ينفيق  وكيان   ...األزهير  خبيز  على إال يعيش والشهر ال األسبوع ينفق أبوِك كان لقد
 ".تعرفيه أال لِك وخير األسود، العسل تعرفين ال وأنِت األسود، العسل

 

 وابعل نز وكنن شٍث كرلٍرإ صريحنز  لا كنن أش  وشجح  فعنشنةإ ف  ًحمل ومن طف لت  ه  السنوق اللص في شسل  ط  يتحثث
 اللرنس  هوبرنت  كشرف  فارث  أيرثيه إ  هجرا  د س فعهر إ و  ًعنفرل  الروي   اللرنس  هر   شثيأر   وفري  شلنًر إ   رلرة  ًسرجلل  فري 

 ورل   الصرراع  وصر    شنبثازإ األزلر  نفع في شلنً  ووصف ال بتإ الك اج تمنهلة في الحنلة وولنن وشاثل  و ج كه إ

النّص ))  .المرير بع وا هجا لوشتصن  فأنل خلر أشهن هجا فعتمثاز وهنإ ويتث ج شلنً  فراشل فه  يصف وولئت إ اإلشسنن

 ((والتعليق الذي يتبعه لالطالع فقط

  

 الحديث؟ العربي األدب في الّذاتية الّسيرة مفهوم ما -1
 ((ف  الث س))

 :يأتي مما الغيرية من الذاتية السيرة مّيز -2

 .الرافعي حياة  -هـ .المدى إيقاع - د. صعبة رحلة جبلية رحلة  -جـ .الراعي غربة  -ب .جبران -أ

 سيرة غيرية سيرة ذاتية

  رران غروة الراهي

 شلنة الرافعي  شجة  رجلة  شجة صعرة

   يانع المثا
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 شيهرة " السياق عليى السياق فيي ميا هيو الفاريياق       "كتابيه   فيي  دّونهيا  التيي  الّشيدياق  فارس أحمد سيرة نالت ِلَم -3
 العربي؟ األدب في واسعة

 ((.ف  الث س))
 رفيعة؟ ذاتية سيرة حسين لطه" األيام"كتاب  جعلت التي واملالع بين -أ -4

 ((ف  الث س))
 السيرة؟ كتابة لشروط فهمك ضوء في" األيام" حسين طه سيرة من المختار النص تقّيم كيف -ب

 .ًترك اإل نوة لجطنلب والمعج  
  السيرة؟ بكتابة األدباء يغري الذي ما -5

 أو فيرية أو ثانفلة أو  لن لة  شجنزات شاق أو المجتمعإ في فينشة ل  لتمنعإونج  ثير ا ص شلنة ًتلنول السلرة أن  
 ابتصندية أو ا تمنهلة

 :يأتي ما علل -6
 .الخاصة الفرد حياة على الذاتية السيرة كتابة تقتصر مل -أ 

 ور إ  المحلطرل   المجتمرع  أفرراد  اكرر  فر   ورث  فرو  المجتمرعإ  في فرف بة فينشة لهن ا صلة ًتلنول السلرة ألن 
 .ًملشه للىهر هصره في واجبتصندية والسلن لة والفيرية اج تمنهلة لل اشيوا

 .والموضوعية الدقة السيرة كاتب شروط من -ب 
 ((ف  الث س))

 .أدبي عمل أّنها مع السيرة، كتابة في وحد  الخيال على االعتماد عدم -ج 
 وبرث  واجبتصرندلإ   تمرنهي واج السلن ري  ووابعهن ًن ي لهن في فعروفة شالالة ا صلة يتلنول الينًب ألن 

 .شطنبهن ه  السلرة خروج  لا ال لنل في اإلغراق يؤدل
 السيرة؟ صاحب يحيط بعصر ما على االطالع وكثرة الثقافة بسعة السيرة كاتب يتمتع أن يجب لم رأيك، في -7

 .والمعج   لجطنلب اإل نوة ًترك

 الّرواية: خامسًا
 

 .وّضح املقصود بالرواية: س

 .ط يجة فتسجسجة بصة هجا ايل أشثاٍث و ا صلنٍت وصف في السرد يعتمث شأرلإ أدوي ف 

 .ااكر هلنصر الرواية التي ًجتمع فلهن: س

 . والسرد والمينن والح ا  والشفنن واألشثاث الش صلنت

 .سردها أساليب وتنوع ويقشبالت الرواية فصتت: عّلل: س

 لجشفنن وهرض  األشثاث  رد ف  الروائي فلرلي هنلم  اإلوثاعإ ةشري الينًب ًملح فهي الروائلة لجيتنونت بنش ن ج ألش  
 المجتمع وخص صلة وأفين ه والأانفلة اإلوثاهلة فل ل  ًجسث خنصة الملن رة وطرياة الجغة واشتانئ  واألا نصإ والمينن

 .يمأج  الول

 .القديم العربي الرتاث يف أصوٌل للروايةاذكر الفنون اليت ظهرت يف الرتاث العربّي القديم تؤّكد أّن : س

 .وأضراوه  الصعنللك وبصص الشعرلة والسلر السهم ن  وشينينت المانفنت ف 

 ((.ألف للجة وللجة))وبصص  طفللإ جو (( شي و  ياىنن))بصة  : فأل

 من رغريه مؤلفات ويف(( حديث عيسى بن هشام))املويلحي  حممد لفؤم يف املقامات بّين البصمات اليت تركتها: س

 .هلم فنّيًا شكاًل املقامة أسلوب من اختذوا ينالذ

 التاجلثيرة  الروائلرة  السرد آشواكإ وجغة المصرل المجتمع في التلنبضنت لتص ير الروائي الانلب يست ثع أن أ اد الم يجحي
  .ونللتنئ  الماثفنت و وط الشفلي التتنوع هجا ًا ع التي
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 .اذكر اسم أّول رواية عربّية ناضجة ومؤّلفها: س

 (.ع1212)ششرلن  لة إ لليل شسل  فحمث ل(( زيلب)) واية 

 .اذكر أمساء روايات ومؤلفيها ظهرت يف األدب العربّي: س

لطر  شسرل إ   (( دهنء اليرروان ))لعرنس فحم د العاندإ و((  ن ة))لت فلق الحيل إ و واية (( ي فلنت شنئب في األ ينف)) 
وفري  ر  ين   . (ع1211)األدب هرنع   في العنلملة ش ول  نئشة شلج  أ رنب أشث كنشت للجلب فحف ل التي(( أوجد شراً لن))و

  .لمعروف األ شناوط((  لث بريش))ظهرت الرواية التن ي لة 

 .العشرين القرن يف العربية الرواية بّين مالمح تطور: س

 . واًجنلنًه  فشن وه  اختوف واللاند هجا الاهر اء التمنع ا تاطرت .1
  .ًاثيمهن وصل  وًلن اًهن أش اههن أاينلهن وًعثدت واختجفت كتنوتهن أ نللب ًل هت .2
 .وًاللنًهن التاجلثية الرواية  اية هجا خر  ا  مي ونلحثاثلل إ العربإ الروائلل  ف  آخر  لل ظهر .3

 .سّم كتذابا من الروائيني العرب مّسوا باحلداثيني: س

  فللفإ وهرث الرشم  شرلريإ  فلل و إ لحصن والطلب الغلطنشيإ و منل فللنإ وشل ن  ورالل إ اهلل صهلع

 . بّين أهم مسات الرواية اليت ظهرت على يد احلداثيني من الكتاب العرب: س

 .ف تجفة وشثاثلة فعنصرة اًجنلنت ًحمل  وائلة  اية .1
 جتوًثاخ وال ابعلة؛ اليو ليلة والروفنشسلة هص  لن في الرواية ش ل التاجلثية المفنلل  ال طنب الروائيًجنوز .2

 .والتن ي ي وال ابعي ال لنلي العنل  ًثاخوت فع أ نللرهن
 شهنئي لج طرنب  ًفسلر  لا ًصل ج فتعثدة براءات  لا يفضي الول المفت ح اللص دشلن  لا الرواية وولك وصجت .3

 .الروائي

ية اليت ظهرت يف من الروا تركيبًا أعمق و تعقيدًا أكثر - شخوصها أو حبكتها يف سواء -  الرواية احلديثة: عّلل: س

 .العصور الكالسيكّية

 وال ابعلرة؛  اليو رليلة والروفنشسرلة   هصر  لن  فري  الروايرة  شر ل  التاجلثيرة  المفرنلل   فلهرن  ال طرنب الروائري   ًجرنوز ألش هرن  
 .والتن ي ي وال ابعي ال لنلي العنل  ًثاخوت فع أ نللرهن وًثاخجت

 
 الّسرد يف الرواية: 

 .وّضح املقصود بالسرد: س

 ًجعل لغ ية ص  ة  لا ال ابعلة ف  ص  ًهن والم ابف األشثاث ويلال الروايةإ هلنصر كل يحت ل الول الجغ ل ءال هن
 .ونلعل  يرالن وكأش  يت لجهن الان ج

 ؟الّروائّية التقليدّية الّسرد لغة على ماذا تقوم: س

 .ونللتنئ  الماثفنت و وط الشفلي التتنوع هجا ًا ع 

 يف الرواية؟  خمتلفة مواقع على أو احلادثة املشهد تقطيع أسلوبما أثر : س

 .الش  ص وفصنئر لمتنوعة األشثاث والتش يق الت ًر ف  شنلة يعلش المتجاي الان ج يجعل 

 .الرواية حداثأل لسردا طرقاذكر : س

 :المباشرة الطريقة -أ 

 كيف تكون الطريقة املباشرة يف السرد؟: س

 . وايت  لش  ص ثثفن يح ويرول شثاثاأل خن ج المؤلف ياف
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 :الذاتي السرد طريقة -ب 

 طريقة السرد الذاتي يف الرواية؟ تكون كيف: س

 .الرطل ل  وكأش  المؤلف الروايةإ ويرثو وطل يي ن فن نزغنلر ول  المتيج إ لسنن هجا األشثاث ًهروا
 :الوثائق طريقة -ج 

 السرد؟ يف طريقة الوثائق تكون كيف: س

 .األ شاء فتراوطة  واية أدوات لرلنء فلهن ويت و والل فلنتإ كراتوالمو ال طنونت هجا المؤلف يعتمث 

 ؟الّسردية لطرقما الوظيفة العامة الشاملة ل: س

  .الر وائي الرلنء ً ازن ًحالق .1
 .لجرواية الاصصي الرلنء ًشيل التي الفللة الحرية اللهنية في لتشيل الرواية في التعرلرية الفللة األ نللب ًتثاخل .2

 الرواية األردنّية يف بدايات القرن املاضي؟ ما خصائص: س

 فري  األدوري  اإلششرنء  فري  الروغلرة  برث اًه   يىهررون  اليهت رنب  كرنن  فللةإ  ا وص  ة الروائي الرلنء فع ًتعنفل أن ًستطع ل 
  .الروائي الفلي التمنع ونلرلنء دون ًاجلثل  طن 

 .ةروائّي حماوالتفيها  ظهرتاذكر أعماال أدبّية أردنّية : س

مبـاذا  : س. لمري  فشرعل " فتنة الليرة"لعلسا اللنه  لإ و" فن س يحرق فعثً "لعرث الحجل  هرنسإ و" فتنة ف  فجسطل "

 ؟"أنت منذ اليوم"سبول  تيسري رواية متتاز

 .وفضم شنز فل نز األ دشلة المتلن اة لجرواية أشم اج

 .ومضمونًا فّنًا األردنية املتناسقة للرواية بأّنها أمنوذ " أنت منذ اليوم"سبول  تيسري علل متتاز رواية: س

 .الثاخجي الح ا  فعتمثة اللفسي الثاخجيإ التحجلل  لا لجش  ص المرنار ال صف ًجنوزت ألش هن

 احلديثة الرواية يف تأسيس مهمة مرحلة على عالمة" أنت منذ اليوم"سبول  تيسري رواية هذه النقاد عّد: عّلل: س 

 .األردن يف

 .الثاخجي الح ا  فعتمثة الثاخجيإ اللفسي التحجلل  لا لجش  ص المرنار ال صف زتًجنو ألش هن .1
 و  دشن أزفنت ف  أزفة ًص ير: األول: وأفري  افتنزت ولثفهنإ  ا ولغتهن وأ ج وهن ولنئهن في  ثيثة  واية ألش هن .2

 الىر الر  ورل   ال فلرة  برنت العو كشف في يتمأل السردية الرللة صعلث هجا ًضلف  ثيثزا أشهن: والأنشي المعنصرإ
 .فأل فة أو فتلنفرة أو فترنهثة المعلش وال ابع الىنلر في ًرثو التي بث واألالنء

 .اذكر أدباء أردنيني وأعماهلم الروائّية: س

 أشلرنء فري الرحرر   "إ وفرؤشس الرر زاز   "الطريرق  لرا وجحرن ث   "و مرنل شرن ي    إ" الضحك"  وايت  ث صأ الول لجسنإ غنلب
إ "اررجرة الفهرر د"إ و ررملحة خررريس "فجرررد اثلررل  فاررط"إ و ورررالل  شصررر اهلل "و رر  الشفررنن"ن العررثوان إ وطهرررا"الملررت

 ".أفنهي اللن "إ و ول ور س "لايشج  شا"إ وفحم د الريمنول "الشهرلث "ولنا  غرايرة 

  

 
 .نوالمكا والزمان الشخوص حيث من والرواية القصيرة القصة بين وازن -1

 الرواية القصة القصيرة

غنلرزررن فررن ًارر ع الاصررة الاصررلرة هجررا     الشخوص
 (. الرطل)ا صلة واشثة 

الروايررة يغجررب هجلهررن ًعررثد الش صررلنت الرئلسررة أو اللنفلررة  
 .إ وكولك ًعثد الش صلنت الأنش ية(األوطنل)فلهن

 .ًعثد األزفلة واألفنك  فلهن .الشفنن والمينن واشث فحثد الزمان والمكان
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 :اآلتية الروايات مثلف َمن -2

 .زينب الضحك، فلسطين، من فتاة
 ((ف  الث س))

 :علل ما يأتي -3
 .األساليب وتنوع بالتشويق الرواية تتصف -أ 

 أو المشرهث  ًاطلرع  وأ رج ب  ونللترنئ إ  المارثفنت  و ورط  الشفلري  التترنوع  فر   الر وائلرة  الس ررد  أ رنللب  ًل يع ألن
 وفصرنئر  األشثاث لمتنوعة والتش يق الت ًر ف  شنلة يعلش المتجاي جالان  يجعل ف تجفةإ ف ابع هجا الحندثة

 وكأشر   يت لجهرن  الارن ج  ًجعرل  لغ يرة  صر  ة   لرا  ال ابعلرة  صر  ًهن  ف  والم ابف األشثاث ويلال الش  صإ
 .ونلعل  يرالن

 .والتعقيد العمق إلى الحداثية الرواية ميل -ب 

 وال ابعلة؛ والروفنشسلة اليو ليلة هص  لن في الرواية ش ل التاجلثية المفنلل  ًجنوز الروائي ال طنب ألن
 أو شريتهررن  فرري   رر اء -  عجهررن  فررن والتررن ي ي؛  والرر ابعي ال لررنلي  العررنل  ًررثاخوت  فررع أ ررنللرهن  وًررثاخجت
 .ًركلرزن وأهمق ًعالثزا أكأر -ا  صهن

 .الرواية عناصر أبرز من السرد عنصر يعد -ج 

  لرا  ال ابعلرة  صر  ًهن  فر   والم ابرف  األشرثاث  ويلارل  الروايةإ هلنصر كل يحت ل الول الجغ ل ال هنء ألش 
 .ونلعل  يرالن وكأش  يت لجهن الان ج ًجعل لغ ية ص  ة

 .اإلبداع ذروة الرواية بفن محفوظ نجيب بلغ -د 

 (.ع1211)  هنع األدب في العنلملة ش ول  نئشة هجا شصل فاث هنلملة؛ اهرة لرواينً  كنن

 الرواية؟ في الّسردية الطرق وظائف ما -4

 فري  الفللة التعرلرية األ نللب وًتثاخل. الر وائي الرلنء ً ازن ًحالق في ًتمأل انفجة هنفة وظلفة الس ردية لجطرق
 .لجرواية الاصصي الرلنء ًشيل والتي الفللة الحرية اللهنية في لتشيل الرواية

 .ذلك بين القديم، العربي التراث في أصوٌل للرواية -5
 ((.ف  الث س))

 الحديث؟ العربي األدب في للرواية الحديث الفني بالمفهوم الرائدة روايةال ما -6

( ع1212)  رلة  وششررلن  لليل شسل  فحمث كترهن التي" زيلب"  واية أن هجا اللاثية األو نط في   منع للنك  
 .الحثي  العروي األدب في لجرواية الحثي  الفلي ونلمفه ع شنضجة هرولة  واية أول لي

  لماذا؟ األردن، الحديثة في الرواية تأسيس في مهمة مرحلة بداية" أنت منذ اليوم"سبول  يسيرت رواية تعّد -7
 ((ف  الث س))

 شهرة؟ و انتشارًا األدبية الفنون أكثر من الرواية اعتبار داللة ما -8

  للهرنإ   لال صر  و ره لة  الجغر لإ  التعالرث  هر   الرعلرثة  المحيلرة  ونلجغرة  كنشرت   اا  رلمن  وج وفهمهرن  براءًهرن   ه لة
 .ونليجمنت وصرية ص  ة     فهي الم شلةإ ونليجمنت هلنصرلن وًص ير. فلهن التش يق هلصر ووروز

 .العربية الرواية تطور في الحداثيين الروائيين دور بين -9

 فعنصررة  اًجنلرنت  ًحمرل   وائلرة   ايرة  أيثيه  هجا وظهرت. و إ. وًاللنًهن التاجلثية الرواية  اية هجا الحثاثل ن خرج 
 اليو رليلة  هصر  لن  فري  الروايرة  شر ل  التاجلثيرة  المفرنلل   ًجرنوز  الروائري  ال طرنب  أن  رمنًهن  ألر   ف  ف تجفةإ وشثاثلة

 شريتهرن  فري   ر اء  -  عجهرن  فن والتن ي ي؛ وال ابعي ال لنلي العنل  ًثاخوت فع أ نللرهن وًثاخجت وال ابعلة؛ والروفنشسلة
 فتعرثدة  برراءات   لا يفضي الول المفت ح اللص دشلن  لا وولك الرواية ووصجت إًركلرزن وأهمق ًعالثزا أكأر -ا  صهن أو
 .الروائي لج طنب شهنئي ًفسلر  لا ًصل ج
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 املسرحية: سادسًا
 .وّضح املقصود بفّن املسرحّية: س

 طريرق   هر  بضرلتهن  أو ًعررض  بصرتهن  وًررول  ًحلن ا  ص ًلجشلن فتلنبضل إ ول  الصراع فيرة هجا يا ع أدوي ف 
 .الح ا 

 .بّين االختالف بني املسرحّية والقّصة: س

 .ف تجفة وفؤثرات فلنظر ًمألجهن ويصنشب المسرشي لجتمألل بنوجة ش ا ية بصة كنًرههنإ والمسرشلة أشثاثهن يرول الاصة

 ما اجلانبان الذان يراعيان يف املسرحّية لتكون قابلة للتمثيل؟: س

 . شل نز ًجسلمنز أفنع المشنلثي  المسرشلة يجس  لولا والتمألل المسرشيإ اللص ًأللف

  فحتفىرة  ًىرل  الرك  فرع  وليلهرن  هجرا المسررحإ   فمأجرة  ششرنلثلن  أن دون كترنب  فري  فطر هرة  المسررشلة  شاررأ  برث 
 .ال نصة وما فنًهن

 ما خصائص املوضوع الذي تقوم عليه املسرحّية؟: س

 اجشتررنه  دون ًشرتلت  اللهنيرةإ  شترا  لرثايرة ا فلرو  ش لر   ًتمحر   إ  واشرث   ئرلس  ف ضر ع  هجرا  المسررشلة  ًار ع  .1
 .زائثة ًفضلوت أو ثنش ية وم ض هنت

 .والتعجلق ال صف في غرقج ي .2

 .علل ينبغي يف موضوع املسرحّية أال يغرق يف الوصف والتعليق: س

 .صونلل جت ص المشنلث أو الان ج ويفاث الث افي الرلنء يضعف الك ألن  

 أين نشأ املسرحة يف بداياته؟: س

 .وأبثفهن الفل ن أهرق ف  ول إ ي شنشي ف 

 .دينية نشأة كانت نشأة فن املسرحيةبّين كيف : س

أشصرنف   أشهر   ًصر  ل   الرشرر  فر   وأوطرنل  ثر   اإلغريرقإ  هلرث  ونآللهرة  وثأت العىلمةإ ًتلنول الش صلنت المسرشلة كنشت
 .الرطل ل  - واألفراء المج ك كش صلنت - المملش اإلشسنن صن  ث  آلهةإ

 ومتى كان ذلك؟, اذكر اسم أّول من أدخل الفن املسرحّي إىل البالد العربّية واسم مسرحّيته :س

 الاررن  فر   الراورع  والرك وعرث فلتصرفإ العارث     إ)فر لللر (هر   المعرَ وة"  الر لل"  واية: وفسرشل ت إ شا نش فن ون الجرلنشي
 ".أو  الحس  المغفل": ولثي  فسرشل ة أخرا. الملودل هشر التن ع

 .إىل اجلماهري وقربه األمام, إىل خطوة املسرحي القباني بالفن خليل أبو بّين كيف خطا: س

 ."ألف للجة وللجة"فأل  الشعرلة المسرشلنت ونختلن ه .1
 .لغة لجح ا  الفصحا ف  اً و .2
 .نزشلنشأ ونلسجع العلنية فع واللأر الشعر ول  فلهن فشج .3

 ؟(الضيف الثقيل)مسرحّيته ما األسلوب الذي استخدمه توفيق احلكيم يف : س

 .اإلشججلشل اجشتول  لا ونلضلف الأالل  فش شل  إأ ج ب الرفش

 .اذكر مسرحّيات أّلفها توفيق احلكيمو مع املوضوع العام للمسرحّية: س

اللفسرلة   إ والتحجلجلرة "األيثل اللنهمة"  إ المسرشلة اج تمنهلة"ألل اليهف"الرفشية الولللة  إ المسرشلة"المرأة الجثيثة" 
 ".فلود وطل"والمسرشلة ال طللة  إ"شهر الجل ن"

 .المأ نة والمجهنة         .املسرحية اذكر نوعي: س
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 .وّضح املقصود باملأساة: س

 ورثاينت  وكنشرت  كررراإ   شسرنشلة  بلمرة  ًؤكرث  ولري هرندة   وفن عرةإ  أشرثاثهن  ًلتهري  التري ( الترا لرثين ( الل شنشلة لجيجمة ًر مة
 .اللنس هنفة ًتلنول أصرحت ث  شلنة العىمنءإ  يرًص هجا فاص  ة فلهن التأللف

 مباذا تتمّيز مسرحّية املأساة؟: س

 .الصلنغة في الجغة و وفة الم ابفإ في وصع وة اجختلن  الع اطفإ وشث ة ونلجثيةإ 

 .وّضح املقصود بامللهاة: س

 هلصراز الفينلة هلصر ويعث المحجيإ طنوعال ويغجب هجلهن ال ابعلةإ الل فلة المشيوت ًتلنول وف ض هنًهن إ)الي فلثين) 
 .ًي ن  علثة غنلرنز وشهنيتهنإ فلهن  ئلسنز

 .اذكر عناصر املسرحّية: س

 :المسرحي الحدث( 1)

 ما املقصود باحلدث املسرحّي؟: س

 .ا  صهن ول  الح ا  خول ف  الحثث لوا يىهر وحل  بضنين الحلنة ف  بضلة يتلنول الول ل 

  :الشخوص( 2)

 .ر نوعي الشخوص اليت تظهر يف املسرحّيةاذك: س

 .وا  ص ثنش ي ةإ ا  ص  ئلسة فح  ي ة

 .وريةاحمل رئيسةال شخوصبّين ما ميّيز ال: س

 .الرطل ا   هجلهن يطجق أكأر ا صلة أو ًررز ولله  وف  األشثاثإ فعى  ش لهن ًثو  

 .بني ما جيب عليه أن تكون شخصّية البطل: س

 .فتط  ة شنفلة ًي ن أن ويجب اللهنيةإ شتا فلو الرثاية األشثاث وهن قوًعج المح  يةإ الش صلة 

 .ثانويةال شخوصبّين ما ميّيز ال: س

 .ون تمرا  اللم   لا المسرشلة وحل  ًثفع األوطنل و  يا ع الول الرئلس لجثو  فيمجة فحثدة أدوا  لهن

 .وّضح الفرق بني الشخوص يف القّصة ويف املسحرّية: س

 في أفن .أوعندلن شتعرف والرنطلي شتا الىنلرل  نشرلهن ف  لجش صلة ص  ة للن ير   أن الاصة في لينًبا هجا يلرغي
 .وكوفهن شركتهن طريق هجلهن ه  شتعرف وشح  أفنفلن ًىهر الش صلة فإن المسرشلة

 من خالل الشخوص؟ املسرحي الكاتب مهارة تقاس كيف : س

 ص  ة ثنوتة في الش  ص للن بثع  اا أفن.  ج كهن فلهن يررز لهن فجنجت تنجو ش أفنفلنإ ًحريك ا  ص  في شجنش  ومثا 
 . ج همق فلهن" ا صلة فسطحة"الش صلة  ف  يجعل هلب فهوا شنفلةإ غلر

 

 

 :الفكرة( 3)

 بالفكرة يف املسرحّية؟  ما املقصود: س

 .ف  خولهن  ورازه  لا الينًب يهثف وفن المسرشلةإ ًعنلج  الول المضم ن

 كيف يستطيع كاتب املسرحّية أن يربز فكرته؟: س

 .ضجةفن وفهأٍل بلٍ  أخوبلة ًر لخ هجا يسنهث فن والتانللثإ والعندات الحلنة ف  ص   وعرض
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 : والمكان الزمان( 4)

 يف املسرحّية؟( الزمان واملكان)ما أهمّية : س

 واج تمرنهي  اللفسري  الجر   وًص   شثاثإاأل هجا فه  يسنهث وًحثيثلمن المسرشلةإ أشثاث فل  ًجرل الول اإلطن  لمن
 .الش  ص  ج ك هجا المسلطر

 : الحوار( 5)

 ما أهمّية احلوار يف املسرحّية؟: س

 .فلتهنلن لترج  األشثاث وفضج  وًتلنفا المسرشلة شسل  فل  يتشيل

 .والشخوص احلوار أسلوب بني  برباعة يالئم أن املسرحّي على الكاتب: علل: س

 . اللفسلة فوفحهن ويص   فجنلهنإ يحثد أش  كمن الش  صإ ه  طرلعة ازفعرر نزشل  يجعج  شت ا 

 .منها لفهم املقصود وعناية حرص إىل الحتاجت التمثيل عن احلوار املسرحي لغة : فصل :عّلل: س

 فر   دالماصر   فهر   هجرا  يعرل   الرك  كرل  و د اك السرلنقإ  الشر  صإ  وفشرنلثة  الحر ادثإ  وًترنوع  ان ة واإل الحركةألن   
  .المسرح خشرة هجا المسرشلة ًمأل شل  اليوع

 ما أهم مّيزات احلوار اجلّيد؟: س

 .هلهن ًعرر التي الفيرة  يصنل هجا وبند ة لمست ا الش صلةإ فلن رة )الح ا ية الجمل( ًي ن أن .1
  .واألفين  األا نص وطرنئع الصراع ه  ازوفعر رإ ازوشن   نزفتثفا الح ا  يي ن أن .2

  :الصراع( 6)

 كيف يتحّقق الصراع يف املسرحّية؟: س

 .هاثة المسرشلة ويشيل فتلنبضل إ طرفل  ول  يا ع المسرشلةإ في األ نس العلصر .1
 .والشر ال لر ول  صراع المسرشلنت في الشنئعة ص  ً  .2
 .المسرشلة شهنية في الحل يأًي ث  الو وةإ يرج  شتا ويشتثإ يلم  ث  إنزسلطو نزطرلعل  ويرثأ .3

 ن؟األرد يف ّيةاملسرح بها فّن ُعرفق اليت ما الطر: س

 .المتر مة المسرشلنت ف  وهثد واج تمنهلة والثيللةالتن ي لة  المسرشلنت وعض طريق ه  .1
 .األ دن في اله اة وعض وهن بنع التي المحجي في التأللف المحنوجت وعض ه  ضوزف .2
 .ال لرية والجمعلنت سواليلنئ والمثا س األشثية ًاثع في المسرشلة األهمنل لوه كنشت .3

 .اخلريية واجلمعيات والكنائس واملدارس األندية تقدم يف يف بدايتها املسرحية يف األردن األعمال كانت: علل: س

 العروريإ  وطللرن  لر   ًعررض  الرول  والأارنفي  الفيررل  لجغرشو  التصرثل   وح و ارنهة  ال طللة والا فلة المشنهر ه  لجتعرلر
 .ًعجلملة  يةًرو ضألغرا ً ظلفهن  لا  ضنفة

 

 .اذكر أهم األعمال املسرحية اليت ظهرت يف األردن: س

" ًغريرة ظريف الط ل"لف رل بع ا إ و" دولة العصنفلر"لرشلر ل ا لإ و" المأزق"لمحم د الشي دلإ و" المضر ه ن"
 .ةلعنطف الفراي" ك كب ال ل "لجثكت   وللث  لفإ و" ألف شينية وشينية ف    ق هينل"لجرريل الشلخإ و
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  .المحورية يةصخشال أساة،الم الملهاة، :أتيي مما بكل ودصالمق حضو -1
 ((ف  الث س))

 :يأتي ما علل -2
  .المسرحية في األهم العنصر راعصال يعّد -أ 

 الشرنئعة  وص  ً . المسرشلة هاثة ويشيل فتلنبضل إ طرفل  ول  يا ع فه  المسرشلةإ في األ نس العلصر ألش 
 .والشر ال لر ول  صراع المسرشلنت في

 .صخوشال تحريك في نجاحه بمدى المسرحي الكاتب مهارة تقاس -ب 

 همرق  ج فسرطحة  ا صرلة  الش صرلة  ف  يجعل هلب فهوا شنفلةإ غلر ثنوتة ص  ة في الش  ص للن بثع  اا ألش 
 .فلهن

 .صخوشال وطبيعة الحوار بين يالئم المسرحي الكاتب -ج 
 .اللفسلة فوفحهن ويص   فجنلهنإ يحثد أش  كمن الش  صإ طرلعة ه  افعررز شلًّن يجعج  شتا

 .العربي المسرح نشأة في والقباني شنقا مارون: من كل دور بين -3

 ن أول ف  أدخل الف  المسرشي  لا الرود العرولة ل  الجرلنشي فن ون شا نش الول ابترس لوا الف   ف   يطنللن شل  
لجغة العرولة الثا  ةإ وكنشت أولا المسرشلنت التي بثفهن لجمه  ه العروي في ولروت  نفر  للهنإ واوتثأ ًمألج  ون

والك وعث فلتصف العاث الراوع ف  الارن التن ع هشر الملودلإ فلنلت ( ف لللر)المعرَّوة ه  " الر لل"لي  واية 
 .(أو  الحس  المغفل) هجنب كل ف  شضرلنإ ث  أًرعهن وعرض فسرشلة أخرا لي 

الررك ظهررر أورر  خجلررل الارررنشي ف طررن وررنلف  المسرررشي خطرر ة  لررا األفررنعإ وبرورر   لررا الجمررنللر ونختلررن ه         ووعررث 
إ واً و ف  الفصحا لغة لجح ا إ وفرشج فلهرن ورل  الشرعر واللأررإ فرع       "ألف للجة وللجة" المسرشلنت الشعرلة فأل 

إ ث  لن ر  لا فصرإ وًنوع (ع1114 -1111)وظل ياثع فسرشلنً  في دفشق في األه اع . العلنية ونلسجع أشلنشزن
 .ًاثي  فسرشلنً  فلهنإ وبث لاي فل  ل ا في شف س المصريل  واهترف ا ل  ونلفضل في ًأرلت 

 :للمسرحية الحسي المظهر هو الحوار -4
 .المسرحي بالحوار ودصالمق حضو -أ 

 .فلتهنلن لترج  األشثاث وفضج  وًتلنفا المسرشلة شسل  فل  يتشيل

 ار؟الحو جودة شروط ما -ب 

 ((ف  الث س))

 .رحيسالم الحوار فهم على اعدست التي األمور من ثالثة اذكر -ج 

 الحركة واإلان ة وًتنوع الح ادث. 

 فشنلثة الش  صإ وًص ير فوفحهن اللفسلة. 

 د اك السلنق . 
 
 
 

  .صوالشخو الحوار،: حيث من والمسرحية الرواية بين وازن -5

 المسرحية الرواية 

؛ وليررر  ًعتمرررث وث  رررة   يىهرررر فلهرررن الحررر ا    الحوار
 .  األولا هجا السرد وطرائا  الم تجفة

 .ًا ع المسرشلة وينفجهن هجا الح ا 

الينًب ير   للن ص  ة لجش صلة ف   نشرلهن  الشخوص
 .الىنلرل والرنطليإ شتا شتعرف أوعندلن

 

الش صررلة ًىهررر أفنفلررن وشحرر  شتعرررف هجلهررن فرر       
 .خول شركتهن وكوفهن
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 لمسرحياته؟  المتعددة اآلفاق وما العربي؟ األدب في المسرحية رائد من -6

 ((ف  الث س))
 بالتمثيل؟ المسرحي األدب عالقة ما -7

 فلهررن يراهررا ولررولك ف تجفررةإ وفررؤثرات فلررنظر ًمألجهررن ويصررنشب المسرررشي لجتمألررل بنوجررة ش ا يررة بصررة المسرررشلة
 .شلًّن ًجسلمزن المشنلثي  أفنع شلةالمسر يجس  الول التمألل و نشب المسرشيإ لجلص التأللف  نشب:  نشرنن

 رحياته؟سم في الرمز تخدامسا إلى الحكيم توفيق لجأ لماذا رأيك، في -8

 .يترك لجمعج   والطنلب

 
 


