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ر، أسئلة الّسنوات الّسابقة، أسئلة ُمقترحة  هــذه الــّدوسـيّـة تــشــمــل : أسئلة الكتاب الُمقرَّ
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 . كيف ظهرت المناهج النّقديّة ؟ وما عالقتها بظهور األدب ؟1س

 :فقد اعتمد النّقد األدبّي في البداية على ن ظهور الممارسات النّقديّة في تلك المرحلة، لم تظهر المناهج النّقديّة بظهور األدب بالّرغم م   جواب:
 االتّجاهات الفكريّة والفلسفيّة الالحقة بدأت المناهج الفكريّة بالتّبلور . وبظهورالمالحظات التأثّرية ، 

 النّّص األدبّي وتحليله وتفسيره . مجموعة األدوات واإلجراءات التي يتبعها النّاقد األدبّي في قراءة. وّضح المقصود بالمنهج النّقدّي ؟ 2س
 ي اتّجاهين ، وّضحهما ؟تعدُّدها ف ن. تندرج المناهج النّقديّة بالّرغم مِّ 3س

ن خارجه : تستعين المناهج النّقديّة التي تنتمي لهذا االتّجاه -أ جواب:   لقراءة  بالعلوم اإلنسانيّة المتنّوِّعة اتّجاه يتعامل مع النّّص األدبّي م 
 . النّصوص األدبيّة وتحليلها                

ن داخلهاتّجاه يتع -ب    لمكّون األساسّي للنّّص األدبّي بوصفها اباللغة  تستعين المناهج التي تنتمي لهذا االتّجاه :امل مع النّّص األدبّي م 
 المالحظات التّأثريّة التي تقوم على استحسان أو استهجان العمل األدبّي دون تعليل .. بيّن الّسمة التي ظهرت للّنقد األدبّي في البدايات ؟ 4س
 التّاريخّي والنّفسيّ  لنّص األدبّي من خارجه وتستعين بالعلوم اإلنسانيّة لقراءة النّصوص ؟. حّدد المناهج التي تتعامل مع ا5س
ن داخله وتستعين باللغة في ذلك ؟ 6س  الّشكالنيّة ، البنيويّة ، التّفكيكيّة .. حّدد المناهج التي تتعامل مع النّّص األدبّي مِّ
ح المقصود بالمنهج التّاريخّي ؟7س   . وّضِّ

 استناداً إلى المؤثّ رات الُمتبادلة بين األديب والّزمان والمكان . ، يقوم على دراسة األعمال األدبيّة ، منهج نقديّ :  ابجو      
 

 . اذكر األمور التي يُعنى بها المنهج التّاريخّي ؟ 8س
     دراسة تأثير العمل األدبّي أو مؤلّ فه بظروف العصر  -أ جواب:      

ن دراسة ا -ب         .معرفة التطّورات الّطارئة على فّن من الفنون  أو:الفنون لمراحل التّاريخيّة لفّن م 

ن صحّ جـ.  ن نسبة النّصوص  أو:األدبيّة  ة النّصوصالتّأكُّد م    إلى قائليها التأّكد م 

ن غير إصدار  توضيح النّصوص األدبيّة أو:العناية بفهم النّصوص األدبيّة في سياقها الّزمانّي والمكانّي د.   لآلخرين م 

 .األحكام عليها أو المفاضلة بينها     
ن حيث تأثُّرها بما سبقها وأثرها في ما بعدها هـ.  . دراسة الّظواهر األدبيّة م 

 . بالمنجزات العلميّة التي بدأت تظهر بقّوةتأثّر   . بَم تأثّر النّقد في القرن التّاسع عشر ؟ 9س
 لعلميّة التي تأثّر بها المنهج التّاريخّي ؟. ما أبرز الُمنجزات ا10س

 وسعى ،  الذي تأثّر بمعطيات تلك العلوملمجال أمام المنهج التّاريخّي، مجال األجناس الحيوانيّة والنّباتيّة التي فتحت ا في  جواب:     
ن منجزاتها                 . عة في تلك العلوم على األدب والنّقدتطبيق المناهج العلميّة المتّب :، وذلك عن طريق لالستفادة مِّ

ن إنجازات العلوم. بيّن الّطريقة التي اتّخذها المنهج التّاريخ11س  ؟ ّي لالستفادة مِّ
 تطبيق المناهج العلميّة الُمتّبعة في تلك العلوم على األدب والنّقد .  جواب:     

 
 .أوجدت مناخاً جديداً في كّل المجاالت نجزات العلميّة ؟ . بيّن تأثير الثّورة الّصناعيّة على النّقد األدبّي والم12س
 بمعطيات المنجزات العلميّة .. بَم تأثّر المنهج التّاريخّي ؟ 13س
 سانت بيف ، هيبولت تين .. سّم أبرز النّقاد في المذهب التّاريخّي ؟ 14س
ن وجهة نظر النّاقد الفرنسّي )سانت بيف( ؟ 15س  توصيل هذا الفهم للمتلقّي .النّّص األدبّي  ،  فهم. ما ُمهّمة النّاقد مِّ
 يُعلّم اآلخرين كيف يقرؤون .. ما تعريف النّقد حسب نظرة )سانت بيف( ؟ )بيّن مهمة النّقد حسب وجهة نظر )سانت بيف( ؟ 16س
 سانت بيف  ؟ )النّقد يُعلِّّم اآلخرين كيف يقرؤون( . َمن هو النّاقد الذي يُمثّل عبارة:17س
 ؟  ح طريقة )سانت بيف( النّقديّة. اشر18س

راتهفي األديب كـ  الخارجيّة تستند إلى البحث عن المؤثّرات  جواب:         : معتمدا طريقة، سيرته الذّاتيّة( )بيئته، عاداته الّشخصيّة، ُمذّكِّ
 . التّحّري و االستقصاء         

 ا طريقة )سانت بيف( النّقديّة .اذكر المؤثّرات )العوامل( الخارجيّة التي استندت إليه .19س
 .البيئة ، العادات الّشخصيّة ، الُمذّكرات ، الّسيرة الذّاتية  جواب:      

 
ّما يأتي : 20س  . حّدد اسم النّاقد الذي يُمثّل كّل عبارة مِّ

 اعتمد طريقة )البوليس الّسرّي( أو االستقصاء والتّحّري . -أ
ن الموتى . معرفة أحد كبار المعاصرين تشرح لك -ب  وتبعث أمامك طبقة مِّ

 جـ. أراد أْن يؤّسس ضوابط خاّصة تشبه ضوابط العلوم األخرى .
لم . -د ن العِّ  يرى بأّن النّقد ليس فّناً بل مِّ

      .سانت بيف  جواب:     
 

ن طريقة )سانت بيف( النّقديّة ؟ 21س  .لخارجيّة في أدبه وأثر العوامل ا ،الكشف عن طبيعة األديب وشخصّيته . ما الهدف مِّ
 . وّضح المقصود بنظرية )التاريخ الّطبيعي في فصائل الفكر( ؟ 22س

ن التّفكير (سانت بيف) ـنظريّة نقديّة ل  جواب:  . يرى فيها أّن ُكل كاتب ينتمي لنوع خاّص م 

 الـمـنـاهـج الـنّـقـديـّة :
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 . ما محتوى كتاب )تاريخ األدب اإلنجليزّي( لـ )هيبولت تين( ؟ 23س
ن مجموعة عوامل ومؤّشرات تُصبغ األديب بطابعها ؛ لذا ال ته النّقديّة ، فهو يرى أّن طرح فيه أصول نظريّ  جواب: شخصيّة األديب تتكّون مِّ

ن ذاتها .  توجد شخصيّة أدبيّة تتكّون مِّ
 .الجنس ، البيئة ، الّزمن . اذكر العوامل والمؤّشرات التي تصبغ األديب بطابعها حسب نظرة )هيبولت تين( ؟ 24س
 المقصود بالجنس والبيئة والّزمن عند )هيبولت تين( ؟. وّضح 25س
ن النَّاس دون غيرهم، فلكّل جنس خصائص وطباع يتميّز بها عن غيره .االستعدادات الفطريّة الموروثة: نسالج  ، التي يختّص بها مجموعة م 

 في تفكيره .العوامل الّطبيعيّة والّسياسيّة واالجتماعيّة التي تُحيط بالجنس ، وتؤثّر : البيئة 
من الماضي وأثرها في الّزمن الحاضر .: الّزمن   المؤثّ رات الحاصلة في الزَّ

 
 ؟  )تين( . وّضح الفرق بين تأثير البيئة على األديب وتأثير الجنس عليه، كما يرى26س

ن الخارج ، في حين ينبعث تأثير البيئة  جواب: ن الّداخل .الجنس تؤثّ ر في الجنس م   في األفراد م 
ن الهمذانّي وسار على منواله .مقامات الحريرّي حيث استقى فكرتها . اكتب مثاالً على تأثير الّزمن في تكوين شخصيّة األديب ؟ 27س  م 
 . بيّن الفرق بين فنّان سابق وفنّان الحق كما يرى )هيبولت تين( ؟28س

 له نموذج يحتذيه .الثّاني  ليس له نموذج يحتذيه ،األّول       
ل        يراها بواسطة األّول . الثّانييرى األشياء وجهاً لوجه ،  األوَّ
 

ّما يأتي : 29س  . حّدد اسم النّاقد اّلذي يُمثّل كّل عبارة مِّ
ن أقوى العوامل تأثيراً في تحديد الجنس البشرّي . -أ  يرى بأّن الجنس مِّ

 يرى بأّن الكاتب مرآة عصره . -ب
 العصور تعطينا صورة واضحة لتلك العوامل . جـ. إْن دراسة المؤلّفين في مختلف

 عدي بن زيد كان يسكن الحيرة ، ويراكن الّريف ، فالن لسانه ، وسُهل منطقه . -د
 بالكثير ، وإنّما كان يكثر شعر الحروب التي تكون بين األحياء ، نحو حرب األوس والخزرج .هـ. وبالّطائف شعراء وليس 

 م يكن بينهم ثائرة ، ولم يُحاربوا ؛ وذلك قلّل شعر ُعمان .والّذي قلّل شعر قريش أنّه ل -و
 اعتنى بدراسة الّظروف المحيطة بالّشعراء وأثرها في شعرهم . -ز
 والّسبب في تبريز القوم قديماً وحديثاً على َمن سواهم في الّشعر قربهم من خطط العرب وال سيّما اهل الحجاز ، وبعدهم عن  -ح

ن الفساد . بالد العجم وسال        مة ألسنتهم مِّ
 طـ. إّن الُمحدثين عُظَم الُملك اإلسالمّي في زمانهم ، ورأوا ما لم يره الُمتقّدمون .

 الثّعالبي في  / )ح( :األصفهاني في كتابه األغاني / )ز( :  ابن ساّلم الجمحي/ )د + هـ + و( : هيبولت تين )أ + ب + جـ( :   جواب:     
 )المثل الّسائر( .ابن األثير في كتابه / )ط( : ابه )يتيمة الّدهر في شعراء أهل العصر( كت                 

 
 . كان العقّاد صاحب منهج نفسّي ، إاّل أنّه تأثّر بالمنهج التّاريخّي ، وظهرت آثاره في كتاباته ، بيّن مظهرّي هذا التأثُّر ؟30س
 ريخّي ؟صيغة بديلة : كيف تأثّر العقّاد بالمنهج التّا   

 . معرفة البيئة أمر ضرورّي للنّقد -ب    وأثرها في الّشخصيّات تعّرض لألحداث التّاريخيّة -أ:      جواب     
 . بيّن كيف ظهرت مالمح المنهج التّاريخّي في النّقد القديم ؟ 31س

 .العربّي القديمة  لم تكن هذه المالمح ذات طابع منهجّي ، وإنّما ظهرت مبثوثة في كتب النّقد جواب:     
ن مالمح المنهج التّاريخّي ظهرت في كتب النّقد القديم ؟32س  .اذكر ثالثة أمثلة مِّ

 ،( األغاني( ، األصفهاني في كتابه )الّشعر والّشعراءابن قتيبة في كتابه )، ( طبقات فحول الشُّعراءابن ساّلم الجمحّي في كتابه ) جواب:     
 .( المثل الّسائرفي كتابه )ابن األثير                

ن النّقاد العرب القدامى ظهرت في كتاباته النّقديّة مالمح المنهج التّاريخّي ؟ .  33س  اذكر ناقدين مِّ
 . ابن سالم الجمحي وابن قتيبة ، األصفهاني ، الثّعالبي: جواب      
ن المالمح التي ظهرت في كتاب )طبقات فحول الّشعراء(34س  . مان ، المكان ، الجنسالزالبن ساّلم الجمحّي ؟  . اذكر اثنين مِّ
 ؟ . اذكر ثالثة كتب تبرز فيها مالمح المنهج التّاريخّي في النّقد العربّي القديم35س

 األغاني لألصفهاني .قتيبة ، راء البن ـر والّشعـالّشع ، لثعالبي صر  لـل العـر في شعراء أهـيتيمة الّده  جواب:     
ن أبرز الُكتب التي عنيت بأخبار الّشعراء ؟ ـتاب الذي يُع. ما اسم الك36س  . لألصفهاني (األغاني)كتاب   ّد مِّ
 القدامى ؟ كما يرى النُّّقاد  ب. اذكر ثالثة أمثلة على تأثير البيئة على الّشعراء العر37س

 . زيد لمالزمته الحاضرة َعـدّي بنأثر البيئة عند ابن ساّلم الجمحي على األديب : حيث فّسر سهولة شعر  -أ   جواب:     
 . ظهور ُكتب تُعنى بأخبار الّشعراء وتراجمهم واعتنت بدراسة الّظروف الُمحيطة -ب                   
 . بيئة الّشامل عازياً ذلك على سائر البلدان فّضل فيه شعراء الّشام (يتيمة الّدهر للثّعالبيّ )كتاب جـ.                    

 ن أثر )الّزمان ، المكان ، الجنس( في تصنيف )ابن ساّلم( لكتابه )طبقات فحول الشُّعـراء( ؟. بيّ 38س
 .جرى فيه وضع الّشعراء في فئتين )شعراء الجاهليّة وشعراء اإلسالم( الّزمان :  أ(     جواب:    

 .( في باب واحد ائف واليمامة واليمنوفيه جرى وضع شعراء القرى )مّكة والمدينة والطّ ب( المكان )البيئة( :            
 .وضع فيه شعراء اليهود في طبقة خاّصة جـ( الجنس :   
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ّما يأتي : 39س  . حّدد المنهج األدبّي الذي تُمثّله ُكّل عبارة أو سمة مِّ
ن صّحة  -ب         مان( قّصر ُمهّمة النّاقد على مالحظة تأثيرات )المكان والزّ  -أ    النّصوص ونسبتها إلى قائليها .العناية بالتّأكُّد مِّ

  والنّباتيّة .  التّأثُّر بمعطيات العلوم والُمنجزات العلميّة في مجال األجناس الحيوانيّة جـ. 
 . المنهج التَّاريخيّ :  جواب    
  بالمنهج التّاريخّي ؟ . بيّن كيف تأثّر جورجي زيدان 40س

ن خالل كتابه  جواب:        :والذي تناول فيه  (العربيّة تاريخ اآلداب)وذلك م 
 قّسم األدب لعصور تبعاً للعوامل الّسياسيّة ب(        أثر العوامل الّسياسيّة واالجتماعيّة والعلميّة واالقتصاديّة في األدب أ(

 
ن كتب طه حسين تأثّرت بالمنهج التّاريخّي ؟ 41س  في األدب الجاهليّ  ذكرى أبي العالء ، مع أبي العالء في سجنه ،. اذكر ثالثاً مِّ
عـر الجاهلّي( بالمذهب التّاريخّي ؟   42س  . كيف تأثّر طه حسين في كتابه )في الّشِّ

ن آثار الجنس والبيئة والّزمان   جواب:       وينبغي أْن يكون ، تساءل في كتابه عن ماهية الفرد ماذا تكون ؟ قائالً : والكاتب أو الّشاعر أثر م 
ن اآلثار الغرض الّصحيح م          .ن درس األدب هو تحقيق المؤثّرات التي أحدثت الكاتب الّشاعر وأرغمته على أْن يصدر ما كتب أو نظم م 

 
ن النّقّاد العرب الُمحدثين تأثّروا بالمنهج التّاريخّي ؟43س  ، أحمد أمين .طه حسين، العقّاد، ناصر الّدين األسد، زكي مبارك  . اذكر ثالثاً مِّ
 كتب عربيّة تأثّرت بالمنهج التّاريخّي ؟  عة. اذكر أرب44س

 . لسهير القلماويّ ، ألف ليلة وليلة ألحمد أمين  فجر اإلسالم وضحى اإلسالم وظهر اإلسالم  جواب:     
 . أُّمة معرفتها أمر ضرورّي للنّقد في شعـر ُكـلّ . بيّن رأي العقّاد في البيئة ؟ 45س
ن المحقّقين العر46س  ب تأثّروا بالمنهج التّاريخّي ؟ . اذكر أربعاً مِّ

د شإحسان عبّاس، عبد الّسالم هارون جواب:       . ، ُمحّمد أبو الفضل إبراهيم اكر، محمود ُمحمَّ
 . كيف تأثّر محمد مندور بالمنهج التّاريخّي ؟ 47س

 ، منذ أوائل القرن التّاسع الباحثون على جدواه تقّر إّن المنهج التّاريخّي هو الذي اس : النّقد المنهجّي عند العربقال في كتابه   جواب:     
 جّددت اإلنسانيّة معرفتها بتراثنا الّروحّي وزادته خصباً .  عشر حتى اليوم ، وبفضله                 

 
      ديثة في فلسطين ؟           ، خليل بيدس رائد القّصة العربيّة الح : النّثر الفنّي في القرن الّرابع . أنسب الكتابين اآلتيين لصاحبيهما48س

  .رك / ناصر الّدين األسد زكي مبا  جواب:     
ح ذلك ؟49س  . تأثّر ناصر الّدين األسد بالمنهج التّاريخّي ، وّضِّ

عر الحديث في فلسطي و كـتاب : )االتّجاهات األدبيّة الحديثة في فلسطين واألردّن(وذلك في كتبه الثاّلث   جواب:        ن واألُردّن()الّشِّ
 ، ويرى فيها األدبأثر العوامل الخارجيّة في  حيث تحّدث فيها عن)خليل بيدس رائد القّصة العـربيّة الحديثة في فلسطين( وكتاب              
  .تعّددة آتت ثمارها ظاهرة اجتماعيّة ، وإّن هذه الّظاهرة االجتماعيّة ال تولد فجأة ، بل نتيجة لعوامل م أّن ُكّل فّن هو              

 . بيّن أثر المنهج التّاريخّي في أعمال الُمحقّقين ؟50س
       عنوا بالتُّراث األدبّي والفكريّ  -أ   جواب:     

ن صّحتها ونسبتها إلى أصحابها . -ب             تصحيح الّروايات والُمقابلة بينها والتّأكُّد م 
 .ّشخصيّات األدبيّة والفكريّة ريف بالـتنوا بالتّراجم والتّعـاعجـ. 

ّما يأتي : . 51س  حّدد النّاقد الذي يُمثّل كل عبارة مِّ
  الوقوف عنده  بّي تمهيد الزم ، ال يجوزالنّقد التّاريخّي تمهيد للنّقد األد -أ

دُّ ، ولن يوفّق هو إلى تفسير النّبوغ وإنّما هي علو سيظّل التّاريخ األدبّي عاجزاً عن تفسير النّبوغ -ب  . م أخرى تبحث وتَجِّ
 مؤّرخين ، فمتى يُصبحون فّنانين حقّاً وصدقاً .جـ. كان النّاقدون في أيام )سانت بيف( و )هيبولت تين( 

د مندور في كتابه  أ( : جواب       األديب الفرنسّي فلوبيرجـ(  في األدب الجاهلّي  ( طه حسين في كتابهب      الميزان الجديد ُمحمَّ
 

 االنتقادات الموّجهة للمنهج التّاريخّي في النّقّد األدبّي . . اذكر52س

 .إغفال النّواحي الفنّيّة والجماليّة في العمل األدبّي  أو: توّجه إلى األديب وما يتّصل به -أ  جواب:     

 .عمل المؤّرخين  مهّمة النّاقد أقرب ما تكون إلى أو:مالحظة تأثيرات الّزمان والمكان اقتصار مهّمة النّاقد على  -ب

 .إغفال الموهبة الفرديّة والّصفات الّشخصيّة لألديب  أو:قريّة إلى عوامل البيئة والّزمن إعادته لمظاهر النّبوغ والعب جـ.        

  الحكم على العصر العباسّي بأنّه عصر ماجٌن وحكم طه حسين على الّشعر أو:أحكام قطعيّة في قضايا تاريخيّة إصدار د.       

ن الّدخيل  أو:الجاهلّي بأنّه منحول كلّه                            .تداخل األجناس والتّبادل الثّقافّي بين الّشعوب أّدى إلى صعوبة تمييز األصيل م 

 
ن االنتقادات الموّجهة للمنهج ال53س  استقصاء أو أدلّة ، وّضح ذلك .تّاريخّي إصدار أحكام قطعيّة دون . مِّ

 الحكم على العصر العباسّي بأنه ماجٌن ، استناداً إلى قراءة شعر المجون في ذلك العصر . -أ  جواب:     
 يُمكن َدْحضها والّرّد عليها .نحول ُكلّه ، مستنداً إلى أدلّة على الّشعر الجاهلّي بأنّه م)طه حسين( حكم  -ب

ن  ة تمييزوبـ، أّدى لصعالتّبادل الثّقافّي بين الّشعـوبوتداخل األجناس جـ.  ّل تاريخ سحيق م  ن الّدخيل في ظ   األصيل م 
 تداخل األجناس وتبادل الثّقافات .     
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 . علّل ما يأتي : 54س
 لم تظهر المناهج الّنقديّة بظهور األدب . -1

 العتماد النّقد األدبّي في بداياته على المالحظات التّأثريّة . جواب:     
  داية النّقد . تبلور المناهج الّنقديّة في ب -2

 بسبب ظهور االتّجاهات الفكريّة والفلسفيّة الالحقة .  جواب:     
 تنّوع القراءات النّقديّة . -3

 .بسبب تنّوع القّراء ومناهجهم النّقديّة  جواب:     
 تستعين المناهج النّقديّة باللغة . -4

 .بوصفها المكّون األساسّي للنّقد األدبّي  جواب:     
 فت طريقة )سانت بيف( في النّقد بطريقة )البوليس الّسرّي( .ُعرِّ  -5

 االستقصاء والتّحّري .العتمادها على   جواب:     
خين . -6  ُمهّمة النّاقد في المنهج التّاريخّي أقرب ما تكون إلى عمل المؤّرِّ

 القتصار ُمهّمته على مالحظة تأثيرات الّزمان والمكان . جواب:     
 البي شعراء الّشام على سائر البلدان .تفضيل الثّع -7

ن أهـل الحجازب      بيئة الّشام( أ  :بسبب   جواب:      ن الفساد .ـبع جـ(      ( وقربهم م   دهم عن بالد العجم، سالمة ألسنتهم م 
ن أبرز الُكتب التي ُعنيت بأخبار الشُّعراء . -8  يُعّد كتاب )األغاني( مِّ

  ه بدراسة الّظروف المحيطة بالّشعراء وأثرها في شعرهم .العتناء مؤلّف  جواب:     
ن ذاتها . -9  ال توجد شخصيّة أدبيّة تتكّون مِّ

ن مجموعة عوامل ومؤّشرات تصبغ األديب بطابعها  جواب:       ألّن شخصيّة األديب تتكّون م 
ن الموتى . -10  معرفة أحد كبار الُمعاصرين تشرح لك وتبعث أمامك طبقة مِّ

 للتّشابه الواضح بينهما، وجود بعض خصائص األسرة الفكريّة التي ينتمون إليها   واب:ج     
 إبداع المعاني عند الّشعراء الُمحدثين كما يرى ابن األثير . -11

مون عندهم   جواب:       . ألّن الُمْلك اإلسالمّي َعُظَم في زمن الشُّعراء الُمحدثين، فرأوا ما لم يره الُمتقّد 
 ولة شعر عدّي بن زيد كما يرى ابن ساّلم .سه -12

 . لمالزمته الحاضرة  جواب:     
 قلّة الّشعراء في بعض القُرى كما يرى )ابن ساّلم( .  -13

 . بتأثير البيئة: أو  لقلّة الحروب عندهم   جواب:     
  جّددت اإلنسانيّة معرفتها بتراثنا الّروحّي وزادته خصباً . -14

 . ل المنهج التّاريخيّ بفض  جواب:     
 )ابن ساّلم( . قلّة شعراء الّطائف وكثرة شعر الحروب التي تكون بين األحياء كما يرى  -15

  . ألنّهم قوم يُغيرون ويُغار عليهم  جواب:     
 قلّة شعر قريش وشعر ُعمان كما يرى ابن ساّلم . -16

 ير البيئة .بتأث :أو لم يكن بينهم ثائرة ولم يُحاربوا   جواب:     
 تأثُّر العقّاد في بعض كتاباته بالمنهج التّاريخّي . -17

ض لألحداث التّاريخيّة وأثرها في الّشخصيّات  جواب:       . ألنّه كان يتعرَّ
ن أقوى العوامل تأثيراً في الجنس البشرّي . -18  يرى)تين( أّن عامل الجنس مِّ

 . يُمثّل ُخالصة تكوينه وصفاته الُمكتسبة التي تظهر في نتاجه الفكريّ  ن، فهوألنّه يحمل خصائص الجنس عبر الّزم  جواب:     
 يرى )تين( بأّن الكاتب مرآة لعصره . -19

 ألّن دراسة المؤلّ فين في ُمختلف العصور تُعطينا صورة واضحة لتلك العوامل .  جواب:     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 

ح المقصود بالمذهب النّفسّي ؟  1س         . وّضِّ
ن ُمنجزات علم النّفس : جواب       .في تحليل األعمال األدبيّة وتفسيرها  ، االستفادة م 
ن األمور التي يتناولها المنهج النّفسّي ؟ 2س        . بيّن ثالثة مِّ

   دراسة كيفيّة تولُّد عمليّة اإلبداع والّظروف النّفسيّة التي ترافقها . أو:دراسة عمليّة اإلبداع  أ( :  جواب     

ف نفسيّة الُمبدع ب( ن خالل دالال تعرُّ  دراسة تأثير العمل األدبّي في نفسيّة الُمتلقّي . جـ(  ت العمل األدبيّ م 
  متى ظهرت الّدراسات النّفسيّة الحديثة ؟ وعلى يد َمن ظهرت ؟ . 3س

 .رائد مدرسة التّحليل النّفسّي  والذي يُعـدّ  ، سيجموند فرويد أواخر القرن التّاسع عشر ، وظهرت على يد:  جواب     
ح ما. 4س  جاء به فرويد في مجال التّحليل الّنفسّي ؟  وّضِّ

 .( علّل : فرويد رائد مدرسة التّحليل النّفسيّ ): صيغة بديلة
 ( حديثه عن آليّة األحالم .ب  ( حديثه عن الالشعـور أو العقل الباطن   : أ جواب     

 الـمـنـهـج الـنّـفـسـّي : –ثانياً 
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 إشباع رغبات مكبوتة . /قَّق فيها الّرغبة بالنّوم ة تتحوسيل  بيّن أهّميّة األحالم في رأي )فـرويد( في سياق حديثه عن آليّتها ؟. 5س
د مندور( ما اسم الكتاب الذي انتقد فيه. 6س    الميزان الجديد ؟  المنهج النّفسيّ  )ُمحمَّ
    المنهج النّفسّي  ؟ . اذكر المنهج النّقدّي الّرئيس الذي اعتمده العقّاد في سلسلة العبقريّات7س
     أسرار البالغة؟  مالمح المنهج النّفسّي في النَّقد العربّي القديم  برزت فيه . ما اسم الكتاب الذي8س
ن الفنّانين والمؤلّفين الذين قام )فـرويد( بدراسة أعمالهم ؟. 9س  جوتة بلزاك،،  ليوناردو دافنشي، دستو يفسكي  ،شكسبير  اذكر ثالثة مِّ
 . بيّن رأي )فـرويد( في الفّن والفّنان ؟10س
 وسيلة يستخدمها الفنّان لتحقيق رغباته في الخيال . :رأيه في الفـّن  -أ    
 يمتلك الـقُـدرة على التّسامي  ،يسعى إلى تحقيق الثّروة والشُّهرة وُحّب اآلخرين  ،مريض ُعصابيّاً  ،إنسان ُمحبَط : رأيه في الفنّان  -ب    

 .  وتحقيقها عبر أعماله الفنّيّة بتلك الّرغبات           
 

 . بيّن رأي )فـرويد( في النّواحي الفنّيّة والجماليّة في العمل األدبّي ؟ 11س
 لم يكترث الفنّان بالنّواحي الفنّيّة والجماليّة في العمل األدبّي بقدر اهتمامه بمضمون العمل األدبّي .أ(  جواب:
ن خالله عن العوامل النّفسيّة والنّوب(            إلى إنتاج عمله الفنّّي .التي دفعت الفنّان  ازع الّداخليّةبحث م 

 العوامل النّفسيّة، النّوازع  الـّداخلـيّة؟  . ما الذي دفع الفّنان إلى إنتاج عمله الفنّيّ 12س
 ير أو ضوابطااللتزام بأية معاي دون، ينُشد الفّن الذي يدعـو إلى إشراقات العقل الباطن،  منهج أدبيّ ؟ ح المقصود بــ)الّسرياليّة(. وضّ 13س
 ظهور الّسرياليّة كمنهجٍ أدبّيٍ ينُشد الفّن . . بيّن رد فعـل الّساحة األدبيّة على آراء )فـرويد( ؟14س
د المنهج األدبّي الذي يرى أْن ال قيمة ل15س  الّسرياليّة  لتّسلسل والتّرابط والتّناُسق في العمل األدبّي ؟ . حّدِّ
ن حيث كيفيّة تولّدها والّظروف النّفسيّة التي تُرافقها ؟   . حّدد المذهب األدبّي الذي يُمثِّّ 16س      ل العبارة اآلتية : )دراسة عمليّة اإلبداع مِّ

                   المذهب النّفسيّ  جواب:
ن النّقاد العرب الُمحدثين الذين تأثّروا بالمنهج النّفسيّ 17س            اويطه حسين، عبّاس العقّاد، إيليا ح  ؟ . سّم ثالثة مِّ
ح هذه العبارة ،(إنسان ُمحبَط ومريض عصابّياً ) أّن الفّنان )فـرويد( . يرى18س  ؟ وّضِّ

 .ويمتلك القدرة على التّسامي بتلك الّرغبات وتحقيقها  ،والشُّهرة وُحّب  اآلخرين   يسعى إلى تحقيق الثّروة  : جواب
 .( ؛ ألّن األدب يستند إلى الذّوق الفنّيّ األدب ويُخرجه عن مساره الفنّيّ  تطبيق نظريّات علم النّفس يقتل إنّ ): اقد الذي يُمثّل العبارة اآلتية. حّدد النّ 19س

 . ُمحّمد مندور : جواب
 . القت آراء )فـرويد( أصداء واسعة في الّساحة األدبيّة ، ناقش ذلك ؟20س

 .فيظهر الفنَّان مستسل ماً إلمالءات عقله الباطنّي  ،ام بأية معايير أو ضوابط دون االلتز ،( كمنهج أدبّي ينشد الفّن الّسرياليّةحيث ظهرت) :جواب

ه)العـوامل( التي تؤثِّّر في الاذكر الحاالت النّفسيّة. 21س  ، الغضبالّطمع، الّشوق، الّشراب، الطرب ، كما يرى ابن قتيبة ؟شَّاعر ونّصِّ
ّما ي22س ـبارة مِّ  أتي : . حّدد النّاقد الذي يُمثِّّل ُكّل  عِّ

ن هذا .أ(          (أرطأة بن ُسهيّة الّشاعر)           وكيف أقول الّشعر وأنا ما أشرب وال أطرب وال أغضب ، وإنّما يكون الّشعر بواحدة مِّ
 (ابن قتيبة)                       وللّشعر دواعٍ تحثُّ البطيء ، وتبعث الُمتكلِّّف .ب(        
 (عبد القاهر الجرجانيّ تّشبيهات وجدَت التّباعـد بين الّشيئين كلّما كان أشّد كانت  إلى النّفوس أعجب .          )إذا استقريت ال جـ(       
ن لفظ الّشاعر الُمخيّل ، أو معانيه أو أسلوبه ونظامه وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل لتخيّل         هاد( والتّخييل أْن تتمثّل للّسامع مِّ
  .أرطأة بن ُسهيّة الّشاعر ، ابن قتيبة ، عبد القاهر الجرجانّي ، القرطاجنّي  جواب:     
 الجرجانّي ؟ مقارنة بالّرسم والنّحت كما يرى  .  وّضح األثر النّفسّي للعمل األدبيّ 20س

 وحين وتُحّركهم، إلى التّصاوير التي فاالحتفال والّصنعة في التّصويرات التي تروق الّسامعين وتروعهم ، والتّخياّلت التي تهّز الممد  جواب:
ن مشاهدتها حالة غريبة لم وتخلب، فكما أّن تلك تعجب خطيط والنّقش أو بالنّحت والنّقريّشكلها الُحذّاق بالتّ              ، وتروق، وتدخل النّفس م 

ن الفتنة ال ينكر مكانه ، وال يخفى شأنه . تكن قبل رؤيتها               ، ويغشاها ضرب م 
 عبد القاهر الرجانّي .. َمن هو النّاقـد األدبّي القـديم الذي  ربط بين األثر النّفسّي والتّشبيهات في البالغة العربيّة ؟ 21س
 )أسرار البالغة ، منهاج البلغاء وسراج األدباء ، ابن حمديس( ؟. انسب الكتب االتية إلى أصحابها : 22س

 ( .على التّرتيب) عبّاس العـقّاد،  م القرطاجنيّ حاز،  عبد القاهر الجرجانيّ   جواب:
ن النّقّاد العرب القُدماء أشاروا إلى األثر النّفسّي في العمل 23س  ، القرطاجنيّ ابن قتيبة، الجرجانيّ ؟ األدبّي أو النّّص الّشعريّ . اذكر ثالثة مِّ
 التي يبدعها األديب . الّصور الشعريّة  . وّضح المقصود بـ)التّخييل( كما يراه القرطاجنّي ؟24س
  . البعـثات الّدراسيّة  ،الُكتب الُمترَجمة    . اذكر الوسيلتين اللتين تأثّر بهما النّقد األدبّي العربّي الحديث بالمنهج النّفسّي ؟25س
رة في األدب العربّي الحديث متأثِّّرة بالمنهج النّ 26س ن الّدراسات الُمبّكِّ  كتاب ابن حمديس للعقّاد .فسّي ؟   . ما اسم الكتاب الذي يُعـّد مِّ
  . اذكر ثالثة مولفات للعـّقاد تأثر فيها بالمنهج النّفسّي ؟27س

 . ساعات بين الُكتب ، سلسلة العبقريّات ، جميل بثينة ، عمر بن أبي ربيعة ، ابن الّرومّي ، أبو نّواس   جواب:
ح المقصود بالعبقرّيات ؟ 28س  . وّضِّ

ن الُكت جواب: ن أشهرها سلسلة م  ن القديم والحديث ، وم   شخصيّة النّبي الكريم  ُمحّمد صلّى  :ب ألّفها العقّاد تناول فيها  بالتّحليل شخصيّات م 
ن الّصحابة األجاّلء مثل هللا عليه وسلّم           . خالد بن الوليد، علي بن أبي طالب  ،وُعمر بن الخطَّاب ، أبي بكر الّصديق :، ومجموعة م 

 
ّما يأتي :  .29س  حّدد النّاقد الذي يُمثّل ُكل عبارة مِّ
 ومدرسة التّحليل النّفسّي هي أقرب المدارس إلى الّرأي الذي ندين به في نقد األدب ونقد التّراجم .                أ(
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مات هذه النّفس .ب(   العلم بنفس األديب أو البطل التّاريخّي يستلزم العلم بمقّوِّ
     ي النّسك والتّوبة فلم يكن جاّداً فيها طول حياته إلى ما قبل وفاته .جـ( أّما أشعاره ف

   : إنّها نتيجة عمل دعا إليه الفراغ .         شئت فقل ، وإنّما هي نتيجة العبث واللهو وإْن زوميّات ليست نتيجة الجّد والكدّ إّن الل (د
 شهراً أو بعض شهر هي هذه التي أريد أْن أُصّورها لك وأعرضها عليك . كانت نتيجة لزومي للّشيخ آناء الليل وأطراف النّهار (هـ

ن الّشعر والنّثر مِّ النّفسّي في تحليل األدب وتفسيرهدعا إلى تطبيق المنهج و(   ن األدب العربّي القديم والحديث، وقام بدراسة نماذج كثيرة مِّ
ن الّرق الذي عّمق في نفسه اإلحسا (ز  س بالّظلم واالضطهاد .    إّن عنترة كان يعاني مِّ

 ح( أسهم في توضيح المنهج النّفسّي ودعا إلى تبنيه في الّدراسات األدبيّة .
         ط( العالقة بين األدب وعلم النّفس ال تحتاج إلى إثبات وكّل ما تدعو إليه الحاجة هو بيان هذه العالقة وشرح عناصرها .

 (طه حسيند + هـ : )   عبّاس العقّاد قالها في كتابه )أبي نّواس(  جـ.    العقاد  عباس -ب    عبّاس العقاد  -أ جواب:     
 ( .عّز الّدين إسماعيلح + ط : )  (إيليا حاوي) + ز :و             

 
ح مالمح المنهج النّفسّي في النّقد العربّي القديم ؟30س  . وّضِّ

 ر والّطرب والغضب رأى للّشعر دواعٍ هي الّشوق وُشرب الخم :ابن قتيبة -أ
 في كتابه)أسرار البالغة( عن األثر النّفسّي الذي تُحدثه الفنون األخرى كالّرسم والنّحت والتّشبيهات الجرجانّي  في البالغة العربيّة تحّدث -ب

 ووازن بينها وبين األثر النّفسّي للعمل .     
 عن األثر النّفسّي للنّّص األدبّي في نفس المتلقّي، كما دعا إلى توافق التّخييل  اء()منهاج البُلغاء وسراج األُدبفي كتابه القرطاجنيّ  تحّدث جـ.
 . مع الغرض الّشعريّ     
هـد عند أبي نّواس؟31س ح رأي العـقّاد بأشعار التّنسُّك والزُّ   . وّضِّ

ً قال بأنّه لم يكن   جواب: ن أبواب جاّداً فيها طوال حياته إلى ما قبل وفاته؛ فمنها ما كان خوفا  )العرض(وصدق التّمثيل، ليُقال أنّه  أو هو باب م 
 . قال في النُّسك وهو ماجٌن ما لم يحذقه النّّساك         

 تجديد ذكرى أبي العالء ، حديث األربعاء ، مع أبي العالء في سجنه  . اذكر ثالثة كتب لطه حسين طبّق فيها المنهج النّفسّي ؟32س
 ؟  بحثه طه حسين في كتابه )مع أبي العالء في سجنه(. بيّن المضمون الذي 33س

ن القوانين فينظم على إلى أّن يلزم فيها ما « اللزوميّات » النّفسيّة التي دفعت المعّرّي فيبحث فيه عن الّدوافع   جواب:  الحروف  ال يلزم م 
                                                                                                                          جميعها ويجهد نفسه في ذلك .          

  . وّضح المقصود بـ )اللزوميّات( ؟34س
ن القوانين فينظم على الحروف جميعها ويجهد نفسه في ذلك. جواب:  كتاب للمعّري دعا فيه إلى أْن يلزم فيها ما ال يلزم م 

 التي دفعت المعّري إلى نظم اللزوميّات ، كما يرى طه حسين ؟  (باب والعواملاألس) . ما الّدوافع35س
 العبث ، اللهو ، الفراغ ، جـدٌّ جّر إليه اللعب .: جواب

ن النُّقّاد الذين أخذوا بالمنهج النّفسّي ودعوا إليه في أواخر الثاّلثينيّات مبيّناً الوسيلة و الّطريقة في ذلك ؟36س   . سّمِّ ثالثة مِّ
 محّمد خلف ، وأمين الخولي ، وأحمد أمين ، أّما الوسيلة فعن طريق المحاضرات ونشر المقاالت . جواب:

 ( .في النّقد واألدبإيليا حاوي في كتابه ). اذكر ناقداً دعا إلى تطبيق المنهج النّفسّي في بداية الخمسينات، وما اسم كتابه الذي أشار لذلك ؟ 37س

 إيليا حاويي فّسر أبيات عنترة على أساس المنهج النّفسّي ؟  . ما اسم النّاقد الذ38س
ن خالل األبيات الّشعريّة لعنترة ؟39س  . كيف طبّق إيليا حاوي المنهج النّفسّي مِّ

ن الّرق الذي عّمق في نفسه اإلحساس بالّظلم واالضطهاد، وما اعتزازه بفروسيّته وشجاعته إالّ   جواب:  تعبيراً  يرى أّن عـنترة كان يعاني م 
 عن مشاعر النّقص لديه.           

 .النّفس تصنع األدب ، واألدب يصنع النّفس . وّضح العـالقة بين األدب وعلم النّفس في رأي الّناقد عّز الّدين إسماعيل ؟ 40س
 عـّز الّدين إسماعيل( ؟ التّفسير النّفسّي لألدب). َمن صاحب كتاب 41س
 بيق المنهج النّفسّي على األدب ؟. اذكر ثالثة أمثلة على تط42س

 . تطبيق العقّاد للمنهج النّفسّي على الشاعر أبي نّواس وشعره أ(    جواب:
 . تأثُّر طه حسين بالمنهج النّفسّي وبيان الّدوافع النّفسيّة التي دفعت المعّري لتأليف اللزوميّات ب(             

ن الّرق )في النّقد واألدب( إيليا حاوي في كتابهجـ(   . وتفسيره لمعاناة عنترة م 
 

ن43س     ؟تأثرا بالمنهج النّفسّي  واللذينكتب عبد القادر القط  . اذكر كتابين مِّ
 االتّجاه الوجدانّي في الّشعر العربّي المعاصر، في األدب الحديث . جواب:

 . اذكر االنتقادات التي وّجهت للمنهج النّفسّي ؟44س
 .يقتل األدب ويخرجه عن مساره الفنّّي حيث رأى أّن تطبيق نظريّات علم النّفس  (الميزان الجديد)د مندور في كتابهعلى لسان ُمحمّ  ما جاء -أ

ن  -ب  وخشى أْن نقوم بتحليالت تستوي فيها داللة النّّص الجيّد المغاالة في الّدراسات النّفسيّة على حساب وظيفة النّقد األدبي حذّر سيّد قطب م 
 النّّص الرديء . وداللة      

ح رأي )محّمد مندور( في المنهج النّفسّي ؟ 45س  . وّضِّ
 ، وال عالقة له بعلوم النّفس إلى الذّوق الفنّيّ ؛ ألّن األدب يستند ل األدب ويخرجه عن مساره الفنّيّ تطبيق نظريات علم يقت -أ            

 . واالجتماع والجمال                 
 .ّدعوة للنّظر في النّّص األدبّي وجماليّاته بعيداً عن نظريّات العلوم األخرى ال -ب              
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 . وّضح رأي سيد قطب في المنهج النّفسّي ؟46س
ن المغاالة في الّدراسات النّفسيّة على حساب وظيفة النّقد األدبّي . -أ  حذّر م 

 .ء بالّطبائع اإلنسانيّة لمساعدتهم في َوْصف الخلجات والبواعث اإلنسانيّة تعريف األدبايرى أّن مجال االنتفاع بالّدراسات النّفسيّة هو  -ب
ن الّدراسات النّفسيّة على األدب كما يرى سيّد قطب ؟47س ن الّسؤال السابق .)ب( ما تحته خّط في النّقطة  . بيّن الغرض مِّ  م 
ن ا48س  ألجدى على أستاذ األدب أْن يُناقش أمام طلبته، أو يعرض على قّرائه. أنسب القول لقائله : )وإنّي لمؤمن إيماناً ال يتزعزع بأنّه مِّ

ن أْن يشرح نظريات علم النّفس( .            مناقشة نّص أدبّي يقف عند تفاصيه ويظهر ما فيه مِّ
 .محّمد مندور في كتابه )الميزان الجديد(   جواب:     
ن النّاحية الفنّيّة ؟ . بيّن وظيفة النّقد األدبّي حسب نظرة )سيّد قطب( 49س  . تقويم العمل األدبّي وصاحبه م 
 . بيّن أثر المغاالة في الّدراسات النّفسيّة على األدب كما يرى سيّد قطب ؟ 50س

ن النّّص الّرديء / نسيان وظيفة النّقد األدبّي   جواب:       .االندفاع في تطبيقات تستوي فيها داللة النّّص الجيّد م 
 

 يأتي :  . علّل ما51س
 يرى محّمد مندور أّن تطبيق نظريّات علم النّفس يقتل األدب ويُخرجه عن مساره الفنّّي . -أ

 ألّن األدب يستند إلى الذّوق الفنّي وال عالقة له بعلوم النّفس واالجتماع والجمال جواب:     
 دعا القرطاجنّي إلى توافق التّخييل مع الغرض الّشعرّي . -ب

 ون أكثر تأثيراً في نفس القارئ .ليك: جواب     
 اعتزاز عنترة بفروسّيته وشجاعته حسب رأي إيليا حاوي .جـ. 
 تعبيراً عن مشاعر النّقص لديه . :جواب     
 عدم اهتمام )فـرويد( بالنّواحي الفنّيّة والجماليّة في العمل األدبّي بقدر اهتمامه بمضمون العمل الفنّّي .د. 

ن خالل النّّص عن العوامل النّفسيّة والنّوازع  ألنّه بحث: جواب       الّداخليّة التي دفعت الفنّان إلى إنتاج عمله الفنّّي .م 
 قيام )فـرويد( بدراسة أعمال لمؤلّفين وفنّانين أمثال شكسبير ودستويفسكي ودافنشي ... هـ. 
ن أنماط الّسلوك الّصادرة عـن النّفس ا:جواب       لبشريّة ، وهي بذلك تخضع لمعايير علم النّفس التّحليلّي .ألنّها سلوك كغيرها م 

 تأثّر الّنقد األدبّي العربّي الحديث بالمنهج النّفسّي . -و
 بسبب الكتب الُمترجمة والبعثات الّدراسيّة ، فاّطلع النّقّاد على منجزات هذا المنهج وتأثّروا به . جواب:     

  العالء . الّصنعـة والتّكلُّف في أشعار أبي  -ز
ن القوانين، فنظم على الحروف جميعها وأجهد نفسه .   جواب:       ألنّه ألزم نفسه ما ال يلزم م 

 يرى )فـرويد( أّن وسيلة يستخدمها الفّنان .   -ح
 لتحقيق رغباته في الخيال فهو مثل الحالم في حال اليقظة .  جواب:     
 سّي هي أقرب المدارس إلى الّرأي الذي ندين به في نقد األدب ونقد التّراجم .يرى )العّقاد( أّن مدرسة التّحليل النّفط. 

ن أحوال عصره وأطوار الثّقافة والفّن فيه .  جواب:      ْلَم بمقّومات هذه النّفس م  ـْلَم بنفس األديب يستلزم الع   ألّن الع 
 . ما قبل وفاتهلم يكن أبي نواس جاّدا في أشعار النّك والتّوبة طوال حياته إلى  ي.

ن أبواب العْرض وصدق التّمثيل  خـوفاً ألّن منها ما كان يصنعه   جواب:       .، أو يكون النّسك باباً م 
ن الُمغاالة في الّدراسات النّفسيّة . -ك   تحذير )سّيد قطب( مِّ

ن النّّص الرديء . خشية نسيان وظيفة النّقد األدبّي واالندفاع إلى تطبيقات تستوي فيها داللة  جواب:       النّّص الجيّد م 
 يرى )سيّد قطب( أّن مجال االنتفاع بالّدراسات الّنفسيّة هو تعريف األدباء بالّطبائع النّفسيّة .  -ل

 .لمساعدتهم في وْصف  الخلجات والبواعث اإلنسانيّة   جواب:     
 

ح المقصود بــ : )عـلم التّحليل الّنفسّي، العُـصاب، ال52س  تّسامي( ؟. وّضِّ
 هو بحث استقصائّي نفسّي غايته إعادة المشاعر الغامضة أو المكتومة إلى حالتها الوجدانيّة الواعية .عـلم التّحليل الّنفسّي :  -أ

 اضطراب عصبّي وظيفّي ينشأ عن اختالل في وظيفة األعصاب دون أْن يظهـر .العُـصاب :  -ب
 إلى هدٍف أسمى أخالقيّاً أو ثقافيّاً . تحويل حافز عن هدفه البدائيّ جـ. التّسامي : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 
  .يداً عن أفكار النّّص ومضمونه ـالنّّص األدبّي بعيدعو إلى االهتمام بشكل  ،اتّجاه نقدّي  . وّضح المقصود بالّشكالنّية ؟1س
ن رّواد الّشكالنيّة ؟ 2س  شكلوفسكي ، رومان جاكبسون ، فالديمير بروب ، باختين . اذكر أربعة مِّ
 .م 1910وسيا عام في ر . متى نشأت الّشكالنيّة ؟ وأين ؟3س
 . كيف نشأت الّشكالنيّة ؟ 4س

ن المقاالت أصدرها النّاقد الّروسّي)بيلي(بعنوان ) -أ: جواب  ن خالل مجموعة م   (رمزيّةم 
ن الّطالب الجامعيّينم 1915كانت البداية الحقيقّية عام  -ب            . حلقة موسكو األلسنيّة   إثر تكوين مجموعة م 
  م .1916عيّة )أوبويار( التي تكّونت في مدينة لينينغـراد عام جم جـ.          

 .حلقة موسكو األلسنيّة ، جمعيّة أوبويار   . كانت البداية الحقيقيّة للّشكالنيّة عن طريق جمعيّتين اثنتين ، اذكرهما ؟5س

 ً  ـكــالنـــيّـــة : الــّشـ -ثـــالــثـــا
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 .لغته شكل النّّص األدبّي المتمثّل في صياغته و. ما الّذي يُعطي النّّص صفة األدبيّة ؟ 6س
  شكلوفسكي ، وعّرف األدب بأنّه حاصل جمع ُكّل الوسائل األسلوبيّة التي يستخدمها .َمن رائد الّشكالنيّة ؟ وما تعريفه لألدب ؟ . 7س
 . وّضح نظرة الّشكالنيّين للغة الحياة اليوميّة ولغة األدب ؟ 8س

 مع اآلخرين .يُقصد منها التّواصل :  لغة الحياة اليوميّة  -       جواب:     
 . يّة، وهي بذلك استخدام خاّص للغةهي انحراف عن اللغة االعتياد: لـغة األدب  -                    

 . قارن بين األدبيّة والّشكالنيّة ؟9س
 ه .األدبيّة تتحقّق في الّشكل ، في حين أهملت الّشكالنيّة المضمون ، وأولت اهتماماً بأسلوب النّّص وصياغت  جواب:     
ن شكل النّّص ومضمونه في العمل األدبّي ؟. 10س  ما نظرة الّشكالنيّة لكّل مِّ

 .اهتّمت بأسلوب النّّص وصياغته ألنّه يكشف جماليّات النّّص األدبّي ، وأهملت المضمون   جواب:     
 .، وال بمبدع النّّص وال بقارئه ال عالقة للنّّص بواقع المجتمع . رفضت الّشكالنيّة المؤثّرات الخارجيّة ، وّضح ذلك ؟ 11س
 .وظيفة جماليّة ، تجعل القارئ يشعر بالّدهشة      . بيّن الوظيفة التي يؤّديها األدب حسب مبادئ الّشكالنيّة ؟12س
 . اذكر المبادئ التي قامت عليها الّشكالنيّة ؟ 13س

ن لغة األدب .  -ب       النّّص األدبّي وإهمال المضمون  االهتمام بشكل -أ  جواب:       ميّزوا لغة الحياة اليوميّة م 
 وظيفة األدب عندهم جماليّة، تجعل القارئ يشعر بالّدهشة .د.         الّشكالنيّة المؤثرات الخارجيّة رفضت جـ.                
 .الّشعريّة وجرسها الموسيقّي  لغةمقاومة الّصور التّقليديّة واالعتناء بال عندهم تقتصر على  مهمة األديب  هـ.               

 . من الّسؤال الّسابق )هـ(ما تحته خّط في النّقطة  . بيّن مهّمة األديب كما تراها الّشكالنيّة ؟14س
 . بسبب االتّجاه الماركسي . بيّن الّسبب الذي أّدى إلى ضعف )الّشكالنيّة( ؟14س
 ما المبدأ الذي يؤمن به االتّجاه الماركسي ؟  .15س
 .  مرآة تعكس واقع الحياةاألدب عند الماركسيين هو  -ب        ينبغي أْن يؤّديها تجاه المجتمع لألدب وظيفة  -أ    جواب:     

 . األدب عن الماركسيين مرآة تعكس واقع الحياة ، وّضح ذلك ؟ 16س
 ه تعـريف النّاس بواقعهم والعمل على تغيّره وإصالحه .مهّمتصيغة بديلة : بيّن وظيفة )مهّمة( األدب في نظر االتّجاه الماركسّي ؟       
 اذكر األسس التي استندت عليها )الّشكالنيّة( ؟ .17س

ن أهّم آرائه :  تأثّرها بمؤّسس الفلسفة المثاليّة األلمانيّة )كانت(: الفلسفيّة  -أوالً             وم 
 جماليّة النّّص األدبّي تستند إلى الذّوق الذّاتي .ب(   ارج النّّص األدبّي خصائص العمل الفنّي ليس لها ارتباط خأ(                  
 غاية العمل األدبّي هو الجمال فقط، ويتحقّق الجمال في الّشكل والّصياغة والتّراكيب .جـ(               

           ً  ويّة ، فقد تبنّوا )الّدال والمدلول والمرجع( ، اهتّموا بالّدال تأثّروا بمبادئ علم اللغة ومقوالت )دوسوسير( اللغ:  األسس العلميّة -ثانيا
 والمدلول وأهملوا المرجع .            

 . الجمال يتحقّق بالّشكل والّصياغة والتّراكيب  ة بال غاية( ؟ . وّضح المقصود بـ) الغائيّ 18س
ن خاللها بالُمتعة  ؟ ذلك د إلى الّذوق الذّاتي، وّضح. يرى )كانت( أّن جماليّة النّّص تستن19س  الفنّيّة غير مدفوع بمنافع أخرى يشعـر الفرد م 
ح ذلك ؟ 20س  .فاألعمال األدبيّة يكون جمالها في أسلوب صياغتها وتراكيبها . يرى )كانت( أّن الجمال يتحقَّق في الّشكل ، وّضِّ
 وه في هذا المجال ؟ ، وما الذي تبنّ  . بيّن كيف استفاد الّشكالنيّون في مبادئ علم اللغة21س

 كالمجتمع أو المبدع أو القارئ ، وقد تبنّوا ثالثيّة بال نظر في المؤثّرات الخارجيّة  وصيّة النّّص اللغويّة ،خصتعاملوا مع  جواب:          
 بالّدال والمدلول وأهملوا المرجع .   والمرجع ، اهتّموا  الّدال والمدلول                    

ن آثار )الّشكالنيّة( في النّقـد ؟ . بيّن22س  أثرين مِّ
د الّدالالت؛ فألّف  -أ ن الغموض( . كتاب)إمبس( قالوا اّن النّقد متعّد   : )سبعة أنماط مِّ

ؤية ر)في شمال أمريكا .  )مدرسة النَّقـد الجديد( إّن جمال النّّص األدبّي متمثّل في الّشكل بعيداً عن الّظروف الخارجيّة كما صّرحت به -ب
 ( .مدرسة النّقد الجديد

 
هت للّشكالنيّة ؟ 23س  . اذكر أبرز االنتقادات التي ُوّجِّ
ن قبل تروتسكي(  الفصل بين الواقع والعمل األدبّي . -أ      .إهمال دور القارئ في العمليّة األدبيّة  -ب        )النّقد الموّجه مِّ
 .لمحيط الّذي تعيش فيه الهروب من الواقع االجنماعّي وانعزالها عن اجـ(     
 . بيّن رأي )باختين( في الخطاب األدبّي والفصل بين الّشكل والمضمون ؟24س

 ، وال يمكن فصله عن الّسياقات الخطاب األدبّي ظاهرة اجتماعيّة رأى بأنّ  أو:رأى بضرورة تمثيل األدب للواقع االجتماعّي  جواب:     

 لفصل بين الّشكل والمضمون .، لذلك رفض االُمحيطة به               
 . بيّن اآلثار المترتّبة على إهمال الّشكالنيّة دور القارئ في العمليّة األدبيّة ؟25س

  .حدثه النّّص األدبّي في القارئ تجاُهل األثر النّفسّي الذي يُ  -أ      جواب:     
      ألدبّي .تجاهل المعاني التي يمنحها المتلقّي للنّّص ا -ب                   
 .َحْصر آليّات التّأويل ضمن الّسياقات اللغويّة للنّّص األدبّي  -جـ                   

 . أنسب الكتب والمؤلّفات اآلتية إلى أصحابها : 26س
ن الغموض :  -أ          (تروتسكي)األدب والثّورة :  -ب            (إمبسن)سبعة أنماط مِّ

 المتلقّي ؟ الذي يُحدثه النّّص األدبّي في  كالنيّين لألثر الّنفسيّ . كيف يظهر تجاهل الشّ 27س
 أعطت سلطة مطلقة للّصياغة اللغويّة غير مكترثة لفعل القراءة . جواب:     
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ن حيث عالقة العمل األدبّي بالواقع االجتماعّي ؟28س  . بيّن النّقد الذي وّجه للّشكالنيّة مِّ

ن الواقع ا  جواب:       الجتماعّي واالنعزال عن الُمحيط الذي يعيشون فيه .اُتّهموا بالهروب م 
 . اذكر مالمح الّشكالنيّة في النّقد العربّي القديم ؟ 29س

        لفظ على المعنى في جودة الّشعـر قّدم الجاحظ ال -أ     جواب:     
 . وصفائه وحسن بهائه،  في اللفظأّن جودة الشَّعر تكون  ( :الّصناعتين)ذهب العسكرّي في كتابه  -ب                  
       .عن المعنى وأبرز أهميّته )ابن األثير( دافع جـ.                   

 . بيّنوا أهمّية المواءمة بين اللفظ والمعنى ( :ابن طباطبا، بشر بن الُمعـتمر، األصمعّي، ابن رشيق القيروانيّ )د.                    
 

 ، صّحة الّطبع وجودة السُّبك ، سهولة المخرج وكثرة الماء إقامة الوزن وتخيُّر اللفظ  ّشعر كما يراها الجاحظ ؟. بيّن معايير جودة ال30س
 .  بيّن رأي الجاحظ في قضيّة اللفظ والمعنى ؟     31س

 لة المخرج وكثرة الماء وصّحة حيث يرى أّن جودة الّشعر تكون في إقامة الوزن وتخيّر اللفظ وسهو قّدم اللفظ على المعنى ؛   جواب:     
 .الّطبع وجودة الّسبك                

 
  الجاحظ . َمن النّاقد واألديب العربّي القديم الذي قّدم اللفظ على المعنى ؟32س
 جودة اللفظ. بيّن المعيار في جودة الّشعر كما ذهب إليه العسكرّي ؟ 33س
ن النّقاد العرب القُدامى  ناقدين . سّمِّ 34س  الجاحظ ، أبو  هالل العسكرّي . تّفق مع آراء الّشكالنيّة النّقديّة ؟  يمِّ
 . حّدد المنهج الذي يُمثّل العبارات اآلتية : 35س

                               آمن بأّن شكل النّّص األدبّي هو الذي يُعطيه صفة األدبيّة               -1          
 .ن األدب أْن يخدم أغراضاً أخالقيّة أو اجتماعيّة ليس مطلوباً م   -2          

 الّشكالنيّة  جواب:              
 

ّما يأتي  عبارةكّل . حّدد النّاقد الذي تُنسب إليه 36س  :  مِّ
 .ّي والعربّي والقروّي والبدوّي المعاني مطروحة في الّطريق يعرفها العجم -أ          
 .ي إسقاط األلفة عن األشياء أو تغريبها إّن تقنيّة الفّن ه -ب          
 جـ. األعمال الفنّيّة كالتّصاوير والّنحت يجذبك إليها شكلها الخارجّي دون مضمونها ، وكذلك األعمال األدبيّة يكون جمالها في           

 أسلوب صياغتها وتراكيبها  .                 
 ه االجتماعّي ، وأّن االقتصار على جمالّيات الّشكل يختزل الّظاهرة األدبيّة .العمل الفنّي هو تمازج مع واقع -د           
 هـ. المعّول في جودة الّشعر إنّما يكون في األلفاظ ، وليس الّشأن في إيراد المعاني ؛ ألّن المعاني يعرفها العربّي والعجمّي .           

         العسكريهـ.      تروتسكي في كتابه األدب والثّورةد. كانت        جـ.        شكلوفسكي -بالجاحظ       -أ  جواب:                
ن النّقّاد القدامى الذين واءموا بين اللفظ والمعنى ؟ 37س  . ابن طباطبا ، ابن رشيق القيروانّي ، األصمعيّ  . اذكر ثالثة مِّ
 

 . علِّّل ما يأتي : 38س
 سيا . بدأت الّشكالنيّة بالّظهور في رو -1

ن خالل مجموعة م    جواب:  ن المقاالت التي أصدرها النّاقد الروسّي )بيلي( .م 
        إهمال الّشكالنيّة للمضمون .  -2

 . ألّن األدبيّة تتحقّق في الّشكل  جواب:
 أولت الّشكالنيّة اهتماماً بأسلوب النّّص وصياغته . -3

 ت النّّص األدبّي .ألّن األسلوب هو الذي يكشف عن جماليّا   جواب:
    . لّشكالنيّة المؤثّرات الخارجيّةرفضت ا -4

 إليمانها بشكليّة النّّص المتمثّل بلغته وأسلوبه .   جواب:
 دعت الّشكالنيّة إلى االبتعاد عن الّصور التّقليديّة . -5

   وألّن األدب وظيفته جماليّة . ، لّرتابةخالقيّة أو اجتماعيّة وألنّها تُشعر القارئ باألّن األدب ال يخدم أغراضاً أ  جواب:
  (هااااّم جداً ) اعتناء الّشكالنيّة بتراكيب اللغة الّشعريّة وبجرسها الموسيقّي . -6

 .الّصور التّقليديّة وُمحاربتها ألنّها رأت أّن ُمهّمة األديب تكُمن في مقاومة جواب:
  االنقسامات في الّشكالنيّة وتعّدد اآلراء . -7

 بسبب ظهور أصوات تُنادي بضرورة تمثيل األدب للواقع .  جواب:
 ُمهّمة األديب عند الماركسيّين تعريف النّاس بواقعهم والعمل على تغييره . -8

 ألّن األدب مرآة تعكس واقع الحياة .     جواب:
 سي .        الماركسيّة الّشكالنيّين بالفساد / الّصراع بين الّشكالنيّة واالتّجاه المارك اتّهام -9

 الّظروف الخارجيّة . بسبب فصل الّشكالنيّين األدب عن  جواب:
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 قيام )إمبسن( بتأليف كتابه )سبعة أنماط في الغموض( . -10
د الّدالالت .  جواب:       ألّن الّشكالنيّة رأت أّن النّّص األدبّي متعّد 
ّم جددداااً( اتّهام الّشكالنيّة بإهمال دور القارئ في العمليّة األدبيّة . -11  )ُمهِّ

 تجاهلها األثر النّفسّي الذي يحدثه  : )إجابة بديلة( أو ، أعطت ُسلطة ُمطلقة للّصياغات اللغويّة غير مكترثة بفعل القراءة ألنّها  جواب:     
 . األدبّي في نفس القارئ النّصّ               

 . رأت الماركسيّة أّن الّشكالنيّة طغمة فاسدة في الُمجتمع الروسي -12
 .ألنّها تؤمن أّن لألدب وظيفة يجب أْن تؤّديها تجاه المجتمع وألّن األدب مرآة تعكس واقع الحياة   جواب:     
ن الواقع وانعزالها عن الُمحيط الذي تعيش فيه .  -13  اتّهام الّشكالنيّة بالهروب مِّ

 األدبّي .ألنّها فصلت بين الواقع والعمل   جواب:     
 الّشكل والمضمون .  رفض )باختين( الفصل بين -14

 .ألنّه يرى أّن الخطاب األدبّي ظاهرة اجتماعيّة وال يُمكن فصله عن الّسياق الُمحيط  فيه   جواب:     
 

ن خالل لغته وصياغته  . ما المقصود بالنّّص في المنهج الّشكالنّي ؟ 37س  .هـو الذي يُنبئك عن جماليّاته م 
 ة في مدرسة النّقد الجديد ؟. وّضح كيف ظهرت آراء الّشكالنيّ 38س

 .بعيداً عن الّظروف الخارجيّة الُمحيطة بالنّّص كل ظهرت في شمال أمريكا التي ترى أّن جماليّات النّّص األدبّي متمثّ لة في الشَّ   جواب:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

ح المقصود بالمذهب األدبّي ؟ 1س  . وّضِّ
 . ألدبّي يغلب على أدباء العصرمجموعة المبادئ واألسس التي تتشّكل في عصٍر ُمعيَّن، ُممثّلة اتّجاهاً عاّماً في التأليف ا جواب:     
مزيّة  ،الواقعيّة  ، الرومانسيّة ،الكالسيكيّة    . اذكر أهّم المذاهب األدبيّة ؟2س  .الرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  : بيّن دالالت لفظة )كالسيك( ؟أو . بيّن تطّور لفظة الكالسيكيّة ؟1س
ن الالتينيّة والتي كانت تُطلق على الّطبقة العليا في الُمجتمع -أ  . أُخذت اللفظة م 

 الذي ة األرستقراطيّة، في مقابل األدب ّي عاش في القرن الثّاني بعد الميالد ؛ للّداللة على األدب الذي يُكتب للّصفواستخدمها كاتب رومان -ب
 يُكتب لطبقة البروليتاريا .      

مت للّداللة على األدبين األغريقّي والّرومانّي . جـ.  ثُّم اُستُخد 
 سيّة الدَّال على المذهب الجديدمقابالً لُمصطلح الّرومان( 18، 17) ساد أوروبا في القرنين كان مصطلح الكالسيكيّة الّدال على األدب الذيد. 
ح المقصود بـ )األرستقراطيّة( و )البروليتاريا( ؟ 2س  . وّضِّ

 الّطبقة العاملة الفقيرة .:  البروليتاريا   -    الّطبقة الحاكمة والغنيّة : األرستقراطيّة  -      
 

 في العصر الحديث ؟   (الكالسيكيّة)م . وّضح مفهو3س
ن التّقاليد األدبيّة الُمشابهة لتقاليد الّرومان ، مذهب أدبّي   جواب:          ساد في أوروبا في القرنين الّسابع عشر والثّامن عشر متّبعاً عدداً م 

 .الجديد  وقد جاء مقابالً لُمصطلح الّرومانسيّة الدَّال على المذهب، واألغـريق في كتابة األدب                
 ( في إيطاليا .16في القرن ). متى ظهر المذهب الكالسيكّي ، وأين ؟ 4س
 . متى دخلت الكالسيكيّة ألمانيا ؟ وعلى يد َمن ؟ 5س

  م .  1768بعد زيارته إليطاليا عام  «غـوتة»األديب األلمانّي على يد  نهاية القرن الثّامن عشرفي   جواب:     
 

  وحدة الفعل ، وحدة الّزمان ، وحدة المكان؟        عند الكالسيكيّينوحدات الثاّلث()الي تضّمنها قانونحدات الثاّلث الت. عّدد الو6س
 . اذكر عوامل ظهور المذهب الكالسيكّي في األدب ؟7س

 . سيادة الفلسفة العقليّة واالحتكام إلى العقل وتمجيده -ب      التّأثّر بعصر النّهضة  -أ    جواب:     
ح الم8س  قصود بنظريّة )الُمحاكاة( التي آمن بها الكالسيكّيون ؟ . وّضِّ

 . ، أو ما يُحكى وقوعهفإّما أّن يُصّور ما يقع بالفعل ؛الفّن يُحاكي الواقع الخارجيّ   جواب:     
ن مبادئ المذهب الكالسيكّي ؟ 9س  . بيّن ثالثة مِّ
 االحتكام إلى العقل وعدم اإلسراف في العاطفة جـ.        والّرومانيّ  استيحاء األدبين اليونانيّ  -ب     اإليمان بنظرية المحاكاة ألرسطو -أ  
ن أعمال اليونان والّرومان األدبيّةهـ. ألسلوب            االهتمام باللغة واد.     التزام القواعد واألُصول التي اُستنبطت م 

ح المقصود بمصطلح10س  ؟  )النّهضة( . وّضِّ
 ( في إيطاليا، وانتشرت منها إلى باقي أوربا .16علوم واألدب والفنون، بدأت في القرن )حركة إحياء واسعة في ال  جواب:     
ومانّي ؛ فأخذوا على عاتقهم نَْشره ودراسته .. بيّن مالمح اهتمامات رّواد النّهضة؟ 11س  اهتّموا بالتُّراثين اليونانّي والرُّ
 ديكارته ؟ بظهور. َمن هو الفيلسوف الذي تجلّت الفلسفة العقليّة 12س

 الــمــذهــب الــكالســيـــكـــي : –أّوالً 

 : المذاهـب األدبــيّـة –الوحدة الّرابعة 
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 . لحقيقة الوحيدة للوجودالعقل هو ا   ؟ )ديكارت( فلسفة العقليّة بظهور. كيف تجلّت ال13س
 أرســطــو وقـوعـه ؟  . سّمِّ العالم الذي رأى أّن الفّن يُحاكي الواقع الخارجّي وينقل غير الُمحتمل 14س
ومانّي وجعلهما15س  أّدى ذلك إلى تبنّي الكالسيكيّين األنواع األدبيّة .  مثاالً يُحتذى ؟  . بيّن أثر استيحاء األدبين اليونانّي والرُّ
 المسرحيّة والملحمة. اذكر األنواع األدبيّة التي كانت شائعة لدى القدماء ؟ 16س
 

ح رأي الكالسيكيّين في العاطفة ؟ 17س  . وّضِّ
ن الّظواهر في ف وعدم االتّزانلتّطرُّ إلى ا يرون أّن إرخاء العنان للعاطفة في كتابة األدب يؤّدي جواب:  األدب الكالسيكّي . ، ونتج عن ذلك ظهور عدد م 

ف ، عدم االتّزان . . بيّن أثر إرخاء العنان للعاطفة في كتابة األدب؟18س  التّطرُّ
 

ن الّظواه19س  كرها ؟ر في األدب الكالسيكّي ، اذ. نتج عن مبدأ االحتكام للعقل وعدم اإلسراف في العاطفة لظهور عدد مِّ
ن العاطفةجـ.    االتّجاه لتصوير القضايا اإلنسانيّة الصالحة لكّل زمان ومكان -ب    الوضوح     -أ  جواب:  . الواجب أهّم م 

 . وّضح المقصود بظاهرة )غلبة الوضوح على األدب الكالسيكّي( ؟ 20س
 يّ ( في بناء العمل األدبب   الوضوح في التّعبير األدبّي   أ(       جواب:     
 

ح ذلك ؟ . جعل 21س ن العاطفة في أدبهم ، وّضِّ  الكالسيكيّون الواجب أهّم مِّ
 الّشخصيّة تضّحي بعواطفها لقاء تأدية الواجب الذي تفرضه القيم واألعراف الّسائدة ، فألدب عند الكالسيكيّين غاية خلقيّة تربويّة .     جواب:

 
ّما يأتي : . حّدد المذهب األدبّي الذي يُمثّل ُكّل عبارة 22س  مِّ
 .يدعو إلى االحتكام إلى العقل وعدم اإلسراف في العاطفة  -أ    
ف وعدم االلتزام -ب      يرى أّن إرخاء العنان للعاطفة في كتابة األدب يؤّدي للتّطرُّ

 تجنّب تصوير ما هو شاذّ أو غير معقول، ويتّجه لتصوير القضايا اإلنسانيّة . جـ.    
 .وتربويّة  غاية ُخلقيّة يرى أّن لألدبد.     

  .دعا إلى االهتمام باللغة واألسلوب هـ.    
عر العربّي مثالً أعلى في الكتابة الّشعريّة .و.       نادى باتّخاذ الّش 

 المذهب الكالسيكّي .:  جواب
 

ح ذلك ؟ 23س  . اهتّم الكالسيكيّون باللغة واألُسلوب ، وّضِّ
 االبتعاد عن العاّميّة واللغة المبتذلة .جـ.  تخدامها ضمن قواعد وأصول ُمتعارف عليهااس -ب  فخامة اللغة   -أ      جواب:

 . وّضح المقصود بــ )قاون الوحدات الثاّلث( ؟24س
 .قانون اعتمده الكالسيكيّون في كتابة المسرح والقّصة ، ويعتمد على ثالث وحدات )وحدة الفعل ، وحدة الّزمان ، وحدة المكان( : جواب

 . وّضح المقصود بـ )وحدة الفعل( ، )وحدة الّزمان( ، )وحدة المكان( ؟25س
 ؛ فهي تصّور األحداث التي تشّكل حبكة العمل األدبّي تدور أحداث المسرحيّة أو القّصة حول موضوع واحد بال تشعّـب: وحدة الفعل  -   

 . وترتبط بموضوعه                       
ن ذلك بقليل .أْن يق:  وحدة الّزمان -    ع زمان المسرحيّة في أربع وعشرين ساعة أو أكثر م 
 وجوب وقوع أحداث المسرحيّة في مكاٍن واحٍد . : وحدة المكان  -  
 

ومان. 26س ن أعمال اليونان والرُّ ن األصول المستنبطة مِّ  . وحدة النّوع،   قانون الوحدات الثاّلث  ؟ اذكر أصلين أو قاعدتين مِّ
ح ال27س  تَّاب المسرحيّة الكالسيكيّين ؟مقصود بـ )وحدة النّوع( عند كُ . وّضِّ

ن الطّ  ، المواقف الجاّدة وتسودها)المأساة( وهي نوعان  جواب:        ، يسودها المواقف الهزليّة )الملهاة(، واألرستقراطيّة بقة وشخصيّاتها م 
ن عاّمة النّاس              . وشخصياتها م 

 
ن)المأساة والملهاة( . وّضح خصائص ُكلّ 28س   اإلجابة السابقة التي تحتها خطّ ؟ مِّ
 النّهضة العربيّة  ؟ . ما الّسبب الّرئيس لظهور الكالسيكيّة في األدب العربيّ 29س
ح المقصود بالنّهضة العربيّة ؟ 30س  ( .م1801 –م 1798الحركة الفكريّة والثّقافيّة التي قامت في العالم العربّي بعد حملة  نابليون ). وّضِّ
 

 قليّة العربيّة ؟ ـ. بيّن أثر ُمحّمد علي والحملة الفرنسيّة في الع31س
ن مالمح المدنيّة األوروبيّة الحديثة  هّزت الحملة الفرنسيّة العقليّة األوروبيّة وبخاصة المصرية ؛ -أ       .بسبب ما حملته م 
ن منجزات الحضار -ب      د علي على االستفادة م  َل ُمحمَّ نها ة الغربيّةَعم  ن البلدان العربيّةإرسال بعثات الّطالب إلى فرنسا  :بوسائل  متعّددة م    وغيرها م 

 
 بيّن أثر احتكاك العرب بالغرب ومنجزاته ؟ . 32س
ن الّرّواد أحّسوا بالفجوة الحضاريّة بين العرب والغرب ، منهم الكواكبّي والطهطاوّي . -أ     جواب:   ظهور عدد م 

 الّدعوة إلى نهضة عربيّة تقوم على التُّراث العربّي وتستعين بمقّومات  الحضارة الحديثة . -ب              
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ن رّواد الّشعراء العرب الذين تأثّروا بالحركة الفكريّة في 33س ن القرن التّاسع عشر ؟  . اذكر ثالثة مِّ  النّصف الثّاني مِّ
 . ، حافظ إبراهيم وقي، أحمد ش صبري، إسماعيل  الباروديمحمود سامي   جواب:       

 . اذكر المبادئ الكالسيكيّة التي نادى بها رّواد مدرسة البعث واإلحياء ؟34س
 االهتمام بالجانب البيانّي بالشَّعـر  -ب   الً أعلى في الكتابة الشَّعريّة اتّخاذ الّشعر العربّي القديم مث -أ   جواب:       
 التّفاعل مع االتّجاهات العالميّة في الفّن .د.  ل مع األحداث الّسياسيّة واالجتماعيّة الُمعاصرة ألصحاب هذا المذهب التّفاع جـ.               
ن مبادئ مدرسة البعث واإلحياء اتّخاذ الّشعر العربّي القديم مثالً أعلى في 35س  األدلة على اتّخاذ )ما  ؟الكتابة الّشعريّة، وّضح ذلك . مِّ

 . (كالسيكيّين العرب الّشعرالعربي القديم مثالً أعلى في الكتابة الّشعريّةال         
 العودة للّديباجة القديمة ورونقه في العصر العباسّي . -أ   جواب:       

ن الّشعراء أمثال :ـتقل -ب                  .والبُحتري ، أبي تّمام و  ، المتنبّي يد عدد م 
  ونونيّة ابن زيدون ،سينيّة البحتري ضات الّشعريّة، حيث عارض شوقيالمعارجـ.                 

 :  موّضحاً ذلك . ما المبدأ الكالسيكّي الذي تُمثِّّله األبيات اآلتية36س
 هذا فتى النّيل ، هذا المفرُد العلمُ  هللاُ أكــبـُر هــذا الوجه أعــرفـه           

مُ  ـيه    ُغّضوا الـعـيـون وحـيّـوه تـح           ن القلوب إذا لـم تُسـعَـد الَكــلــ   م 
 فنحُن في موقـٍف يحلو به الـقـسمُ   وأقسموا أْن تذودوا عن مبادئه            
     رثاء المناضل  ، حيث تناولت موضوع سياسّي اجتماعّي معاصر وهوالتّفاعل مع األحداث الّسياسيّة واالجتماعيّة الُمعاصرة  : جواب     

 .مصطفى كامل ضد المستعمر                
 

ح ذلك ؟ 37س ن مبادئ الكالسيكيّة التّفاعل مع االتّجاهات العالميّة ، وّضِّ  . مِّ
عر الغربّي . -أ  جواب:       اّطلع هؤالء الشُّعـراء على الّش 

عـر العربيّ جدّدوا  -ب                عر بتطويع الأحمد شوقي  ؛ حيث قامتبعاً لذلك في الّش  ن المسرحيّ للمسرحّش     : ، منهاات، فقام بتأليف عدداً م 
 .عنترة  ،قمبيز ، مجنون ليلى                      
ن مبادئ الكالسيكيّة في األدب العربّي االهتمام بالجانب البيانّي في الّشعر ، وّضح ذلك ؟38س  . مِّ

ن اهّم العناصر ال جواب:       )مدرسة البيان( جماليّة الُمشّكلة له ، وهذا ما دعا بعض النّقاد إلى إطالق تسميةاعتمدوا عليه بوصفه عنصراً م 
 . على هؤالء الّشعراء              

ح ذلك ؟ 39س  . ألحمد شوقي دور كبير في تجديد الّشعر العربّي ، وّضِّ
ن أبرز الشُّ  -ب        ّوع الّشعر العربّي لفّن المسرح ط -أ   جواب:       عراء الذين يمثّلون مبدأ التّفاُعل مع االتّجاهات العالميّة في الفنّ يُعّد م 
 المسرح الّشعريّ . اذكر مظهر من مظاهر التّجديد عن شعراء االتّجاه المحافظ ؟ 40س
 

 . قال أحمد شوقي في رثاء عمر المختار : 41س
 اءـسـح مباـوادي صـُض الـنهــيست  واء ـّرمال لـي الـك فـاتـزوا رفـرك          
ـن دم              اء  ـضـغـبـد  الـل الغـيـيوحي إلى ج  يا ويحهـم نـصبـوا مـنـاراً م 
 ـراءَ ـةَ الـحـمـريّــُحـــُس الـــلـمّ ـتـت  ُجرٌح يصيُح على المدى وضحيّةٌ           
د بـالـفـالـا السَّيـيا أيُّه            مان مضاءيكسو السُّيوَف على الزَّ   ُف الـُمـجـرَّ
 أبـلـى فـأحـسـن فـي الـعــدّو  بــالءَ   د  ـُد ُكـّل ُمـهـنَّ ـمـتلك الّصحاري غ          
ن الّظـمـا            مـاءَ ـبَّ الـعُ ـةُ أْن تَ ـولــطــبُ ـَس الـيـل  إّن البطولةَ أْن تموَت م 
ن خالل األبيات . وّضح مدى التّفاعل مع األحداث الّسياسيّة واالجتماعيّة الُمعاصرة -أ  ألصحاب المذهب الكالسيكّي مِّ

 االستعمار اإليطالّي؛ إذ شّكل إعدامه حدثاً سياسيّاً مثيراً للّرأي العربيّ رثاء شوقي لعمر المختار، أحد القادة األبطال الذين ناضلوا ضد  جواب:
 المذهب الكالسيكّي البيان بوصفه مكّوناً جمالياً في شعرهم .تتبّع األوجه البيانيّة التي استخدمها الّشاعر للتّدليل على إبراز أصحاب  -ب

 تشبيه بليغركزوا رفاتك في الّرمال لواء :  -        جواب:
ن لوازمه )اللواء :  -  . (يستنهضاستعارة مكنيّة ؛ شبّه اللواء بإنسان ، فذكر المشبّه وحذف المشبّه به ، وجاء بشيء م 
 حليّة ، ذكر المحل وأراد ساكنيه .مجاز ُمرسل عالقته مالوادي :  -
ن دم :  -  استعارة تصريحيّة ؛ فقد شبّه المشنقة بالنّار .نصبوا مناراً مِّ
ن لوازمه )جرٌح :  -  ( .يصيحاستعارة مكنيّة ، شبّه الجرح بإنسان يصيح ، ذكر المشبّه وحذف المشبّه به ، وجاء بشيء م 
 لتّضحية فداء الُحريّة .كناية عن صفة البذل واالُحريّة الحمراء :  -
د )بجامع الّصالبة(  استعارة تصريحيّة ؛ شبّه عمر المختار يا أيُّها الّسيف الُمجّرد :  -  .بالّسيف الُمجرَّ
هـدالمبيت على الّطوى :  -  تشبيه بليغ الصحارى غمد :  - احة تعـبُّ الماء :  -      كناية عن صفة الزُّ  .كناية عن صفة الرَّ
 

 ل ما يأتي : . علِّّ 42س
 غلبة الوضوح على األدب الكالسيكّي . -1

 الحتكامهم للعقل ، عدم اإلسراف في العاطفة .   جواب:      
 اتّسام المذاهب األدبيّة بسمة )العالميّة( . -2

 هرة واهتماماً نقديّاً كبيراً .نالت انتشاراً وشُ   جواب:      
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 هاية القرن الثّامن عشر .لم تدخل الكالسيكيّة ألمانيا إاّل في ن -3
ن منطقة ألخرى في أوروبا .لتفاوت ُمّدة انتشا  جواب:        رها م 

 تبنّي الكالسيكيّين األنواع األدبيّة التي كانت شائعة لدى القُدماء . -4
ومانّي   جواب:        . وعّدهما الكالسيكّيون مثاالً يُحتذىالستيحاء األدبين اليونانّي والرُّ

ف وعدم االتّزان في األدب كما يرى الكالسيكيّون .التّط -5  رُّ
 بسبب إرخاء العنان للعاطفة .   جواب:      

 . اتّجاه الكالسيكّيين لتصوير القضايا اإلنسانيّة التي تصلح لكّل زمان ومكان -6
 الحتكامهم للعقل وعدم إسرافهم في العاطفة .  جواب:      

 المسرحيّة الكالسيكيّة . تضحية الّشخصيّة بعواطفها في -7 
 تأديةً للواجب الذي تفرضه القيم واألعراف الّسائدة .  جواب:      

 لألدب عند الكالسيكيّين غاية خلقيّة تربويّة . -8
ن العاطفة في أدبهم  جواب:         . ألنّهم جعلوا الواجب أهّم م 

 هّزت الحملة الفرنسيّة العقلّية المصريّة . -9
ن مالمح المدنيّة األوروبيّة الحديثة .  جواب:        بما حملته م 

 إرسال محمد علي بعثات الّطالب إلى فرنسا . -10
ن ُمنجزات الحضارة الغربيّة .  جواب:        لالستفادة م 

ن الّرواد العرب إلى نهضة عربيّة تقوم على التُّراث العربّي . -11  دعوة عدد مِّ
ف منجزاته، وللفجوة الحضاريّة بين العرب والغربالحتكاكهم بالغرب و  جواب:        . تعرُّ

ن الشُّعراء . -12  إطالق تسمية )مدرسة البيان( على عدد مِّ
 الهتمامهم بالجانب البيانّي في الّشعر، ولكونه أهّم العناصر الجماليّة للّشعر .  جواب:      

ن الكالسيكيّة والتّ 13 ر مِّ  طلُّع إلى أدب جديد .. دعوة الّرومانسيّة إلى التَّحرُّ
ن القيود الكالسيكيّة  جواب:            .  بسبب الملل م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ن الّرومانسيّة ؟ )رومانس( بيّن داللة كلمة. 1س  التي شاعت في أوروبا في القرون الوسطى .القّصة الخياليّة  التي اُشتُقت مِّ
 . ما الذي صّورته القّصة الخياليّة التي اُشتُقت منها لفظة )رومانس( ؟2س

 عواطفهم النّبيلة -ب  الفرسان     بطوالت -أ       جواب:     
  . عالَم اعتمدت القّصة الخياليّة التي شاعت في أوروبا في القرون الوسطى؟3س

 . ، البُعد عن الواقعامرات ، الّصدف ، اإلغراق في الخيال المغ  جواب:     
 . في القرن الثّامن عشر. متى ظهرت تباشير المذهب الّرومانسّي ؟ 4س
ن العوامل التي ساعدت على ظهور المذهب الّرومانسّي ؟اذكر عامل. 5س  ين مِّ

 .الحّريّة والفرديّة الثّورة الّصناعيّة وما دعت إليه نمو الّطبقة البرجوازيّة وصعودها بعد قيام  -أ       جواب:     
 الوعي القومّي الذي جعل الّشعوب األوروبّية تشعر بذاتها . -ب                    
ن القيود الكالسيكيّة وقواعدها .جـ.                       الملل م 

ن عوامل ظهور الّرومانسيّة ؟ 6س  . إالَم دعت الّطبقة البرجوازيّة كعامل مِّ
 . حقوقها الّسياسيّة واالجتماعيّة على حساب الّطبقة األرستقراطيّة -ب         الحريّة والفرديّة        -أ       جواب:     

 
 . تنمية قيم الُحريّة والفرديّة ؟  ن أثر استعانة الّطبقة البرجوازيّة بأفكار الُمصلحين. بيّ 7س
ن أبرز الُمصلحين الّلذين استعانت بهم البرجوازيّة ؟     8س  . جان جاك روسو ، فولتير. اذكر اثنين مِّ
ن المبادئ التي دعت إليها جماعة أبولو الّرومانسيّة ؟9س  التّغنّي بالّطبيعة الّريفيّة البساطة في التّعبير، ة على التّقليد،الثّور . اذكر ثالثة مِّ
 سمات األدب الرومانسّي ؟. اذكر 10س

ن القواعد الكالسيكيّة التّجاه إلى البيئة المحليّة  ،ا ، االهتمام الكبير بالّطبيعة تغليب العاطفة على العقل ، ، الفرديّة جواب:       . التّحلُّل م 
 

ن حيث اللغة ؟مة . وّضح س11س  . سهلة بسيطة قريبة للغة النّاس    األدب الّرومانسّي مِّ
ن األصول والقواعد الكالسيكيّة. بيّن مظاهر تحلّل الّرومانسيّة 12س   ؟      مِّ

عـعدم التّقيُّ جـ.     جمع سمات المأساة والملهاة في نوع واحد -ب  َرْفض الوحدات الثاّلث    -أ      جواب:  ر لصياغة المسرحيّة د بالّش 
 

ر ، الذّاتيّة  . بيّن أشكال )الفرديّة( التي اتّسم بها األدب الّرومانسّي ؟13س  دعاة تحرُّ
 الحديث عن مشاعرهم تجاه عوالم مختلفةهي  . بيّن المقصود بـ )الذّاتيّة( عند الّرومانسيّين ؟ 14س
ح ذلك ؟ 15س ر( ، وّضِّ ن القيود الّسياسيّة واالجتماعـيّة تحّرروا. الّرومانسيّون )ُدعاة تحرُّ  م 
 الّشاعر اإلنجليزّي كيتس  ؟  . الّرومانسيّون ذاتيّون في أدبهم، اذكر مثاالً على ذلك16س

 الــمــذهــب الــّرومــانـــســـي : –ثــانــيــاً 
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 للّشاعر اإلنجليزّي شيلي. َمن صاحب مسرحيّة )بروميثيوس طليقاً( ؟ 17س
ن سمات األدب الّرومانسّي تغليب العقل على العاطفة ؟ 18س  . مِّ

 عّدوها طريق للوصول للحقيقة الُمطلقة  -ب  خضع الّرومانسيّون لعواطفهم    -أ    ب:جوا     
 

ح ذلك ؟ . 19س  اتّجه الّرومانسيّون إلى البيئة المحليَّة ، وّضِّ
ن مناظر طبيعيّة في أدبهم  -أ      جواب:       . م استخدموا لغة سهلة بسيطة أقرب للغة النَّاس في أدبه -ب  صوروا ما فيها م 
ما يأتي : 20س مة مِّ  . حّدد المذهب األدبّي الذي تُشير إليه ُكل سِّ

ن األصول والقواعد الكالسيكيّة  -أ    جواب:       . رفض الوحدات الثاّلث -ب    التّحلّل م 
ي ) جـ.                  ى )فّن الّدراما( جمع بين الد.    (فّن الّدراماجمَع بين سمات المأساة والملهاة في نوع واحد ُسّم   .لذّة واأللم أو بما يُسمَّ
يغت نثراً هـ.                   عـر لصياغة المسرحيّة ، بل ص   .لم يتقيَّد بالّش 
 المذهب الّرومانسيّ :  جواب     
ن حيث المبادئ والّسمات ؟21س  . قارن بين المذهب الكالسيكّي والّرومانسي مِّ

 )الّرومانسيّة(               لكالسيكيّة()ا                              

 تغليب العاطفة على العاطفة تغليب العقل وعدم اإلسراف في العاطفة

 تُمثّ ل الفرديّة تصوير القضايا اإلنسانيّة

 التّعبير بالّرمز الموحي الّشفّاف الوضوح

 اساستخدام لغة سهلة أقرب إلى لغة النّ  فخامة اللغة واالبتعاد عن العاميّة

ن أعمال اليونان  االلتزام بالقواعد التي اُستُنب طت م 
 والّرومان األدبيّة 

ن األُصول والقواعد الكالسيكيّة  التّحلُّل م 

 رفضوا الوحدات الثاّلث اعتمدوا قانون الوحدات الثاّلث

جمع خصائص المأساة والملهاة في نوع واحد هو  عدم الخلط بين خصائص المأساة والملهاة
 راماالدّ 

ن األنواع األدبيّة لدى  تبنّي المسرحية والملحمة م 
 القدماء

 عدم التّقيُّد بالّشعر لصياغة المسرحية بل صيغت نثراً 

ن األدباء الّرومانسيّين في األدب العربّي ؟ 22س     عبد الّرحمن شكري ، عبد القادر المازنّي ، عبّاس العقَّاد   . اذكر ثالثة مِّ
 المازنّي والعقّادب )الّديوان في األدب والنّقد( ؟ . َمن صاحب كتا23س
 تأثُّرهم بالّرومانسيّة اإلنجليزيّة أصحاب مدرسة الّديوان ؟ . ما الذي غلب على 24س
 أحمد زكي أبو شادي. َمن مؤسَّس جماعة )أبولو الّرومانسيّة( ؟ 25س
 التّغنّي بالّطبيعة الّريفيّة تَّعبير /البساطة في ال الثّورة على التّقليد /  . اذكر المبادئ التي دعت إليها جماعة )أبولو( الّرومانسّية ؟26س
 بتأثّرهم بالّرومانسيّة . بَم تميّز شعراء المهجر في األمريكيّتين ؟ 27س
 . وّضح المقصود بالرابطة القلميّة ؟ 28س

 . ميخائيل نعيمة، نسيب عريضة، إيليا أبو ماضي(جماعة شعريّة ظهرت في أمريكا قام بتأسيسها )جبران خليل جبران،   جواب:     
 . وّضح المقصود بالعصبة األندلسيّة ؟ 29س

 . جماعة شعريّة ظهرت في أمريكا الجنوبيّة قام بتأسيسها )رشيد سليم الخوري، إلياس فرحات، ميشال معلوف(   جواب:     
 رشيد سليم الخوري. َمن هو الّشاعر القروّي ؟ 30س
ن أسئلة : اقرأ األ. 31س  بيات االتية للّشاعر )إلياس فرحات( ثُّم أجب عّما بعده مِّ

ـن هـذي الـّروابــي  جّددي يا نفُس أفراَح الّشباب         واستمّدي الـب ْشَر م 
ن جنّاتها        ن روابي الشَّام  م  ــن أنـاشــيـَد ســواقــيـهــا الـــعــذاب  م   م 
هر  ، م         ن عبير  الزَّ ن وشي السَّحاب  ن ألوانه م  ، م  ن نسيج الّروض   م 
ـن البين  ، وكـم              ــن أفــانــيــن  الــعــذاب كـْم تحّملُت م  قـــُت فــيــه م   ذ 
ـــالب  كـنـُت شـعـراً وشـعـوراً لـيّناً        ـــاٍر وُصــنّــاعٍ ص   بـــيــــَن تُـــجَّ

 إلى نفسهبالخطاب في األبيات السَّابقة ؟ إلى َمن يتوّجه الّشاعر أ( 
 تبيّن الّسمات الّرومانسيّة التي برزت في القصيدة ؟ ب( 
 فالّشاعر يتوّجه إلى ذاته، ويتحّدث عن مشاعره تجاه الّشامالذّاتيّة:  -1     
ل الشَّاعريّة ، والذّاتيّة على التّجارتغليب العاطفة على العقل :  -2      ن وجوه العقل .فالّشاعر يُفّض  ناعة التي تُمثّ ل وجهاً م   ة والّص 
 كالّروابي واألزهار والّروض والّسحاب االهتمام بُمفردات الّطبيعة ؛ -3     
 االتّجاه إلى البيئة المحلّية لبالد الّشام . -4     
 . ينة والماديّةكالتُّّجار والّصنّاع الذين يرمزون إلى المد استخدام بعض الّرموز الّشفّافة ؛ -5     

 
 . علّل ما يأتي : 32س
 قبول المذهب الّرومانسّي وانتشاره في األدب العربّي مطلع القرن العشرين . -1

 الظروف الّسياسيّة واالجتماعيّة كالّظلم واالستعمار .    جواب:     
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ن قبل أعداء الّرومانسيّة . -2  استخدام مفردة الّرومانسيّة في األساس مِّ
ن مكانتها ، وأهميّتها .    :جواب       للتّقليل م 

ن مكانتها وأهميّتها . -3  محاولة أعداء الّرومانسيّة التّقليل مِّ
 .بوصفها مذهباً جديداً في األدب   جواب:     

ن قبل الطبقة البرجوازيّة . -4  تنمية قيم الُحريّة والفرديّة مِّ
 . بسبب استعانتها بأفكار الُمصلحين    جواب:     

ن عوامل ظهور الّرومانسيّة . -5  ظهور الوعي القومّي كعامل مِّ
 بسبب قيام الثّورة الفرنسيّة .     جواب:     

ن الكالسيكيّة -6 ر مِّ  والتّطلُّع إلى أدب جديد . دعوة الّرومانسّيين إلى التَّحرُّ
ن القيود الكالسيكيّة .    جواب:       بسبب الملل م 
 
ن الواجب في أدبهم .جعل الّرومانسيّون الع -7  اطفة أهّم مِّ

   لتغليبهم العاطفة على العقل وعّدوها طريقاً للوصول للحقيقة .     جواب:     
 القت الّطبيعة اهتماماً كبيراً عند الّرومانسيّين . -8

ً     جواب:       . وعكسوا عليها مشاعرهم ، وشاركتهم في عواطفهم وجدوا فيها مالذاً عذبا
 ة أقرب إلى لغة النّاس في أدبهم .ّرومانسيّون لغة سهلة بسيطاستخدم ال -9

 التّجاههم إلى البيئة المحليّة .      جواب:     
 رفض الّرومانسيّين الوحدات الثاّلث . -10

ن األصول والقواعد الكالسيكيّة   جواب:       .بسبب تحلّلهم م 
 يّة .الّظروف الّصعبة التي كانت تمّر بها األّمة العرب -11

 بسبب ظلم وقسوة االستعمار األجنبّي .   جواب:     
 تأثُّر الشُّعراء والنُّقاد العرب باألدب الّرومانسّي وصاروا ُدعاة له . -12

 الّطالعهم على األدب الّرومانسّي في أوروبا .   جواب:     
 تسمية مدرسة الّديوان بهذا االسم . -13

       يوان في النَّقد واألدب( .نسبة إلى كتاب )الدّ    جواب:     
**************************************************************************************************************** 

 
 

ح المقصود بالمذهب الواقعّي ؟ 1س  . وّضِّ
ن القرن التّاسع عشر    جواب:      ن العوامل، وما العشوبدايات القرن مذهب أدبّي انتشر في النّصف الثّاني م   يُميّزها رين إثر مجموعة م 

 اهتمامها بطبقات النّاس جميعها، وكذلك الموضوعيّة في تناول المجتمع .                
 اسم الواقعيّة . بإصدار كتاب ثُّم مجلّة حملتا  (شامفلوريّ ) بعد أْن قام كاتب قصصّي هو. بين كيف تّم تحديد مدلول مفردة الواقعيّة ؟ 2س
ن العوامل التي ساعدت على ظهور المذهب الواقعيّ 3س  ؟ ()الواقعيّة النّقديّة أو الواقعيّة األُمّ  . اذكر ثالثة مِّ

ن الواقع  -أ  جواب:  الموضوعيّة إلى الحياة والمجتمع أّدى إلى شيوع النّظرة التّقّدم العلميّ  -ب ُمغاالة الّرومانسيّة وغيرها في الهروب م 
 تفّشي النّظرة النّفعيّة في الُمجتمع الّرأسماليّ جـ.           

 شيوع النّظرة الموضوعيّة إلى الحياة والمجتمع .. ما دور التّقّدم العلمّي في ظهور الواقعيّة مذهباً أدبيّاً ؟  4س
 . اذكر سمات وخصائص الواقعيّة النّقديّة ؟5س

 إبراز الجانب الّسلبّي في الُمجتمع .د.        االهتمام بمفهوم العاّم والخاصّ  جـ.   الموضوعيّة    -ب    اهتمامها باإلنسان    -أ    جواب:     
 هاااااّم جدددداااً . اذكر سمات الواقعيّة االشتراكيّة ؟ 6س

 و االشتراكيّة والسَّعادة .تأثير األفراد في المجتمع لقيادته نح -ب  ح وصياغته ضد عالم الّرأسماليّة فاإظهار الك -أ    جواب:     
ن األجـ.                   كّونت إرثاً عالميّاً ال يخّص دولة دون أُخرى .د.     عمال األدبيّة الّدعائيّة في كثير م 

 
ن أهّم أدباء الواقعيّة النّقديّة في األدب العربّي الحديث ؟7س     . سّم ثالثة مِّ

 . (اكتب االسم كامل) عبد الّرحمن الّشرقاوي ، منيفعبد الّرحمن  ، محفوظنجيب   جواب:     
ن أدوات المنهج الواقعّي ؟ 8س  . بيّن المقصود بـ )النّماذج البشريّة( باعتبارها أداة نقديّة مِّ

 .الّشخصيّات الّروائيّة التي تُمثّ ل طابعاً شائعاً في المجتمع نتيجة للّظروف االجتماعيّة في مرحلة ُمعـيّنة   جواب:     
ّما يأتي : 9س  . حّدد المنهج الذي يُمثّل ُكّل عبارة أو سّمة مِّ

 االهتمام باإلنسان وتفاعله مع المجتمع الذي يتأثَّر به ويُؤثِّّر فيه . -ب    بمفهوم العاّم والخاّص  االهتمام -أ      
ن مظاهر النَّظرة الموضوعيّة  يُعّد مظهراً جـ.         ظهروا تعاطفهم مع جهة ُمعيّنة جتمع دون أْن ياالتّجاه إلى وصف المُ  د.  مِّ
راع بين الّطبقات .           لميّاً ال يخّص دولة دون اخرىهـ. انتشر ليكون إرثاً عا        و. يرى أّن الفّن يقوم على الّصِّ
  .الواقعيّة االشتراكيّة )هـ + و( :    المذهب الواقعي )أ+ ب + جـ + د( :   جواب:     
 

 الــمــذهـــب الــواقـــعـــي : –ثــالــثــاً 
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 رن بين الواقعيّة والكالسيكيّة والّرومانسيّة في تعاملها مع اإلنسان ؟. قا10س
 . اهتمت باإلنسان في إطار تعامله وتفاعله مع المجتمع الذي يتأثَّر به ويؤثّ ر فيه  :الواقـعـيّة  -     
ن انصياعه:  الكالسيكيّة -       .للواقع  اهتّمت باإلنسان بوصفه كائناً مثاليّاً ينصاع للقيم أكثر م 
ومانسيّة  -      ن المجتمع وتأثيراته: الرُّ  . أفسحت المجال لهروب اإلنسان م 

 
 النقطة األخيرة؟  . ما المجال الذي تميّزت به الواقعيّة عن الّرومانسيّة11س
 . اتّسم األدب الواقعّي بالموضوعيّة ، وّضح ذلك ؟ 12س

ن الموضوعيّة تفوق فهم يتّجهون إلى وصف المجتمع دون إظه جواب:       ار تعاطفهم مع جهة ُمعّينة، فهي تُظهر تغيّرات المجتمع بدرجة م 
 ما يُمكن أْن يتجلّى في األجناس األدبيّة األخرى .               

 .نفسه بوصفه سكرتير الُمجتمع )بلزاك( تقديم  . اذكر دليالً على مدى ميل الواقعيّين للموضوعيّة ؟ 13س
 بلزاكعالم الواقعيّة النَّقديّة في فرنسا ؟ . َمن أشهر أ14س
ن أدب الواقعيّين ؟ 15س  الّرواية. ما الجنس األدبّي الذي نال النّصيب األوفى مِّ
ح ذلك ؟ 16س  . اهتّمت الواقعيّة بمفهوم العاّم والخاّص ، وّضِّ

 يف يتحقّق مفهوم العاّم والخاّص عند الواقعيّين ؟: ك صيغة بديلة
ن خالل األدب يتحقّ   جواب:       ، على نحو يجعله خاّصاً باآلخرين كما هو خاّص بالكاتب أو الّشخصيّة صاحبة التّجربة في الّرواية ق ذلك م 

ن التّفاصيل التي تتعلّق بالحياة اليوميّة . أو                    المسرحيّة ، وبذلك اتّجهت الواقعيّة إلى عدم اإلكثار م 
  العاّم والخاّص عند الواقعّيين ؟ . وّضح المقصود بمفهوم17س

ن خالل  جواب:          على نحو يجعله خاّصاً باآلخرين كما هو خاّص بالكاتب أو األدب ه كتابة مفهوم اهتّم بها النّقاد الواقعيّين يتحقّق م 
 أو المسرحيّة . التّجربة في الّروايةصاحبة الّشخصيّة                 

  المجتمع ، وّضح ذلك . لّطبقة البرجوازيّة والّرأسماليّة بالجانب السَّلبّي في . خّص الواقعيّون ا18س
ن القيم . ب(  ضوون تحتها لمصالحهم الشَّخصيّة أظهروا سعّي َمْن ين أ(  جواب:      دين في ذلك م   جريهم وراء المال ُمتجّر 
 .غوركي  مكسيم  . سّم األديب الذي أعلن تسمية الواقعيّة االشتراكيّة ؟19س
 في أعقاب الحرب العالميّة الثّانية. متى ظهرت الواقعيّة في األدب العربّي ؟ 20س
ن أدباء الواقعيّة العرب ؟ . 21س  نجيب محفوظ ، عبد الّرحمن منيفاذكر أديبين مِّ
 .فيّة تأثُّرها بالواقع مشكالت الّطبقة البرجوازيّة الّصغيرة وكي ؟  في أدبهم العرب . عالَم رّكز الواقعيّون الّنقديّون22س
       .(  نجيب محفوظرواية زقاق المَدق لـ ) ؟  . اذكر مثاالً أدبيّاً على الواقعيّة النّقديّة في الوطن العربيّ 23س
 . المذهب الواقعيّ . ما المذهب األدبّي الذي تُمثّله رواية )زقاق المدق( ؟ 24س
 . االشتراكيّة الواقعيّةرض( ؟ ما المذهب األدبّي الذي تُمثّله رواية )األ. 25س
 . زقاق المدق ، األرض. اذكر روايتين تمثاّلن المذهب الواقعّي ؟ 26س
 ؟ ع هذه الّرواية، بيّن موضو (زقاق المدق) ن الّروايات الواقعية النّقديّة. مِّ 27س
    .  حياة النَّاس في حي زقاق المدق في القاهرة إبّان الحرب العالميّة الثّانية  -أ   
 ويّة .يُظهر انصياع الشَّخصيّات الّروائيّة التي تعيش في هذا الحّي للمؤثّ رات االقتصاديّة واالستعماريّة لتنتهي بها األحداث نهاية مأسا -ب   
 في الوطن العربّي . ( مثاالً على الواقعيّة االشتراكيّة. تُعّد رواية )األرض28س

 . رقاويعبد الّرحمن الشّ َمن صاحبها ؟  -1     
د زمانها ومكانها ؟  -2       دارت في عقد الثاّلثينات في أحد القرى المصريّةحّدِّ
 عالم دار موضوع هذه الّرواية ؟  -3     

ن خالل توزيع ، هل القرية إلى اإلصالح الّزراعيّ أظهرت حاجة أ  جواب:         ومواجهتهم للفساد واإلقطاع ، األراضي على الفاّلحينم 
 .ونقليّات الّطبيعة                  

ن قّصة نجيب محفوظ )دنيا هللا(، ثُّم أجب عّما يأتي بعده28س  :   . اقرأ النّّص اآلتي مِّ
بلُّبٍ ، ومضى يكيس أرض الحجرة الواسعة د أخرىـبعة فتَح النوافذ واحد . رتارية بدخول عّم إبراهيم الفراشدبّت الحياة في إدارة الّسك »

. فقلقلت تبعاً لذلك منابت الشَّعر األبيض في ذقنه وعارضيه شدقاه كأنّما يلوك شيئاً  هتّز رأسه بانتظام وبطء، وتحّرك. واثشارد ودون اكترا
 –اإلدارة  –جرة ، أّما صلعته فلم يكن بها َشْعـرة واحدة. وعاد إلى المكاتب ينفُُض عنها الغبار ، ويُرتّ ب الملفَّات واألدوات ، ثُّم ألقى على الح

، فالح االرتياح في وجهه حيناً واالمتعاض حيناً ومّرة ابتسم، ثُّم ذهب وكأّنما يرى شخوص أصحابها، ملة، ثُّم نقل بصره بين المكاتبنظرة شا
 .  «وهو يقول لنفسه : " اآلن نذهب إلحضار الفطور ... " . 

 رجوازيّة الوسطىالطبقة البما الّطبقة االجتماعيّة التي تناولها النّّص السَّابق ؟  -أ
 كيف تبّدى مفهوم العاّم والخاّص في النّّص ؟  -ب

ـر هَ    جواب:  ـّم الفـرّد تناولت هموم النّاس في الّطبقة األكثر انتشاراً في الُمجتمع؛ إذ صّور الكاتب التّرهُّل اإلدارّي في الّدوائر العاّمة ؛ ليُظه 
 .عاني المجتمع ُكلّه منه، فيؤثّ ر فيه سلباً عاّماً يُ  الذي يتّسع ليكون َهّماً              

 جـ. ما النّواحي الّسلبيّة الّظاهرة في سلوك الّشخصيّات التي تناولها النّّص ؟
 . االنشغال بالهموم اليوميّة ، غير ُمهتّمة باألمور الموكولة إليها -1
 .دهم قتل أباه سلبيّة في المشاكل الُمحدقة بهم ؛ فأحدهم مثالً يستنكر الّزواج ؛ ألّن أح -2

 الواقعيّة النَّقديّة . ؟ ، الواقعيّة النّقديّة أم الواقعيّة االشتراكيّة د. ما المذهب الذي تنتمي له هذه القّصة
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 نـجـيـب مـحـفـوظ  . َمن صاحب قّصة )ُدنيا هللا( ؟29س
 

 علّل ما يأتي :  . 30س
ْن أدب الواقعيّين . -1  نالت الّرواية النّصيب األوفى مِّ
  . تمتاز بسعة تتيح لهم تناول أزمان طويلة وأماكن كثيرة وشخصيّات غير محدودة   جواب:     
ن أعمالها األدبيّة . -2  اتّسمت الواقعيّة االشتراكيّة بالّدعائيّة في كثير مِّ

ن رؤية أديب للواقع   جواب:      ن كونها نابعة م  ن الّدعوة لسياسة الّدولة أكثر م    . ألنّها تنبع م 
ن األدباء نحو الواقع . -3  اتّجاه نفر مِّ

ن المذاهب كالفّن للف  جواب:      ن مغاالة الّرومانسيّة وغيرها م   الواقع واإلغراق في الذّاتيّة التي تجنح إلى األحالم والخيال .ّن، والتّأثُّريّة في الهروب م 

 شيوع النّظرة الموضوعيّة إلى الحياة والمجتمع . -4
 بسبب التّقدُّم العلمّي .   جواب:      

 تفّشي النّظرة الّنفعيّة في الُمجتمع الرأسمالّي . -5
 . غلبة النّزعة الفرديّة، الجري وراء المال بوصفه األنجع لتحقيق المصالح الّشخصيّة   جواب:     

ن التّفاصيل التي تتعّلق بالحياة اليوميّة . -6  اتّجاه الواقعيّة إلى عدم اإلكثار مِّ
 .ألّن التّفاصيل التي تهّم فرد قد ال تهّم آخر    جواب:     

 . (إطالق لفظة التّشاؤميّة على الواقعيّة):أو ظهرت في الواقعيّة نظرة تشاؤميّة. -7
دين ألنّها أظهرت سعي َمْن ينضوون تحت البرجوازيّة والّرأسماليّة لمصالحهم الّشخصيّة وجريهم وراء   جواب:    ن القيمجمع المال ُمتجّر   م 
 ساعد التّقدُّم العلمّي على ظهور المذهب الواقعّي . -8

 على المنهج التَّجريبّي في العلوم .لحياة والمجتمع وذلك باعتماده لمساعدته على شيوع النَّظرة الموضوعيّة في ا    جواب:     
 الّرومانسيّة . جاءت الواقعيّة رّد فعل على بعض المذاهب مثل الفّن للفّن والتّأثُّريّة و -9

ن الواقع واإلغراق في الذّاتية التي تجنح للخيال واألحالم   جواب:       . لمبالغتها في الهروب م 
 ظهور الواقعيّة االشتراكيّة . -10

 ارق الطبقيّة في الُمجتمع .الفوشتراكيّة التي تؤمن بضرورة إزالة قيام االتّحاد الّسوفييتّي على مبادئ اال /قيام الثّورة البلشفيّة     جواب:     
 انتشار الواقعيّة االشتراكيّة .  -11

 لتكون إرثاً عالميّاً ال يخّص دولة دون أخرى .   جواب:     
 ظهور الواقعيّة في األدب العربّي . -12

 . ، ظهور المؤّسسات االجتماعيّة نضج الوعي االجتماعيّ ،  انتشار التّعليم   جواب:     
بط بين ُمشكالت الفرد والواقع االجتماعّي .قيام رؤية  -13  األديب في المذهب الواقعّي على الرَّ

 .التي اتّجهت إلى تحليل الواقع تحليالً موضوعيّاً  األحزاب الّسياسيّةوظهور المؤسَّسات االجتماعيّة   جواب:     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

ح المقصود بالمذهب الّرمزّي ؟ 1س  . وّضِّ
ن القرن ال،  مذهب نقدي   جواب: ن أهّم سماته الغموض واإليحاء،  تَّاسع عشر، إثر عوامل مختلفةظهر في فرنسا خالل الّربع األخير م   . وم 

 تتبّع تطّور )الّرمزيّة( حتّى اُستُخدمت بمعناها العاّم ؟ . 2س
 . اُستُخدمت مفردة الّرمزيّة بمعناها العاّم الذي يدّل على الّرمز بوصفه أداة تعبيريّة -أ

  م عّرف فيها الّرمزيّة 1886رسالة نقديّة عام )مورياس( عد أْن أصدر النّاقد الفرنسّي صارت تدّل على مذهب أدبّي ذي سمات خاّصة ب -ب
 .بوصفها مذهباً أدبيّاً      
ف اآلن باسمها ؟ 3س  . متى دلّت مفردة الّرمزيّة على المذهب الذي ُعرِّ

ن أدب  عّرف فيها م(1886)رسالة نقديّة عام)مورياس( رنسيّ بعد أْن أصدر النَّاقد الف جواب:   رّوادها موضع دراسةالّرمزيّة بوصفها مذهباً أدبيّاً ُمتّخذاً م 

 
ن رّوادها موضع الّدراسة  ، ب أدبّي ـمذه  . وّضح المقصود بالّرمزيّة عند )مورياس( ؟ 4س  . اتّخذ م 
ن رّواد الّرمزيّة ؟ 5س  بودلير ، ماالرميه. اذكر رائدين مِّ
 األدب غاية في ذاته فّن للفّن( ؟. إالَم دعا الّرمزيّون بفكرة )ال6س
ن العوامل التي ساعدت عل. 7س  ؟ى ظهور المذهب الّرمزّي في فرنسااذكر ثالثة مِّ

 وأتباعه .)فرويد( تقّدم علم النّفس على يد  -ب        الذي اتّجه نحو الواقع المادّي الّضيق بالمذهب الواقعّي ،  -أ       
 

ن عوامل ظهور الّرمزيّة : 8س  )تقّدم علم النَّفس( ، وضَّح ذلك ؟. مِّ
ّما لف    جواب: اخر  ت أنظار الشُّعراء إلى وجود عالمحيث اتّجهوا إلى قرار النّفس اإلنسانيّة؛ م   آخر غير العالم المحسوس، هو عالم النّفس الزَّ

 .بالخفايا واألسرار             
 . اذكر سمات المذهب الّرمزّي ؟9س

 األدب غاية في ذاته هـ.تراسل الحواس         د.   االهتمام بالموسيقا الّشعريّة  جـ.    اإليحاء     -ب       الغموض -أ      جواب:

 الــمــذهـــب الــرومــانــســـي : –رابــعــاً 
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ن أجل تحسين الواقع . وّضح المقصود بفكرة )الفّن للفّن( عند الّرمزيّين ؟ . 10س  األدب غاية في حّد ذاته ، وال يوّظف م 
ّما يأتي في11س ح مفهوم ُكّل مِّ مزّي :  . وّضِّ  المذهب الرَّ

 . استجالء ما وراء عالم الحّس الخفّي، وما في داخل عالم النّفس اإلنسانيّة : الغموض -أ
ن خالل التّراكيب، ال يؤّدي داللة ُمحّددة واضحة أحد سمات الرمزيّة: اإليحاء -ب  . ، وإنّما ينقل حالة نفسيّة إلى القارئ م 

ن خالل تبادل ايو أسلوب استخدمه الّرمزيّون في التّعبير األدبّي ؛ إذبّي : في التّعبير األدتراسل الحواس  جـ.  صل الشَّاعر دالالت ُمبتكرة م 
 .ُمعطيات الحواس وتراسلها                                                

 . الّصوت النّاعم :فيقول كأْن يستخدم حاسة اللمس لما يتطلّبه الّسمع  اذكر مثاالً على )تراسل الحواس( ؟ . 12س
ح ذلك .. 13س مزّي ، االهتمام بالموسيقا ، وّضِّ ن سمات المذهب الرَّ  مِّ

مز جواب: ن تكوين النّّص الرَّ م الموسيقا بوضع  حيث اعتبروها جزءاً م  ع  في حالة انفعاليّة خاّصة دون أْن تنقل داللة ّي؛ إْذ تُقّد   الُمستم 
ن خالل التّراكيب اللغويّة . ُمحدَّدة شأنها في                ذلك شأن اإليحاء م 

 
 . يقول الّشاعر )رامبو( : 14س

 نجومي في الّسماء كان لها حفيف عذب      
 وكنُت أصغي إليها ، وأنا جالٌس على حواف الّطرق .   

 تراسل الحواسما سمة المذهب الّرمزّي التي تُمثّله أبيات )رامبو( الّسابقة ؟  -أ
 ف يكون تراسل الحواس ، حسب كالم )رامبو( ؟وّضح كي -ب

 النجوم يُنَظر إليها عادة ، كما أّن الحفيف يُسَمع .الّشاعر يُصغي إلى النّجوم ويتذّوق حفيفها الذي يجده عذباً ، في حين أّن  -1
ّمن ينظر لعّل الّشاعر بهذا يؤّدي الفلسفة الّرمزيّة التي تدعوا استجالء العالم المجهول ؛ فالذي يُصغي إلى  -2 النّجوم أقرب إليها م 

 إليها ، والذي يتذّوق حفيفها ينصهر فيها .
 استجالء العالم المجهول .؟ . إالم تدعو الفلسفة الّرمزيّة، حسب رأي)رامبو(15س
 

  . اذكر طرق اتّصال العرب بالمذهب الّرمزّي ؟16س
 االّطالع الُمباشر على أدب اللغات األوروبّية . -ب   التّرجمة      -أ     كيف اتّصل األدباء العرب بالمذهب الّرمزّي ؟  صيغة بديلة : 

ن األدباء العرب في العصر17س  جبران خليل جبران ، صالح عبد الّصبور الرمزّي ؟ الحديث ظهرت لديهم سمات المذهب  . اذكر اثنين مِّ
 

 ؟ . تأثّر األدباء العرب باألدب الّرمزّي بدرجات متفاوتة ، وّضح ذلك18س
ل مذهباً واضح المعالم في األدب العربّي . -أ   جواب:  الّرمزيّة لم تُشّك 

عر الحديث، دون وجود أدب رمزّي في جوهره   -ب              نجد سمات رمزيّة في الّش 
 . جبران خليل جبران ، صالح عبد الغفور  . اذكر أديبين عربيّين نجد لهما سمات رمزيّة ؟  19س
 صالح عبد الغفور بالمذهب الّرمزّي ؟ . كيف تأثر 20س

 .، واستحقاق الحياة جة عن االنسجام مع غنائيّة الكون، فقد كان يسعى في شعره إلى تحقيق السَّعادة النّاتاضحةنجد في شعره سمات رمزيّة و جواب:
 يل جبرانجبران خلَمن هو الّشاعر العربّي الذي جمع في أدبه بين الّرومانسيّة والّرمزيّة ؟   . 21س
 حاول أْن تستجلي مالمح الغموض واإليحاء في النّّص الّشعرّي اآلتي لصالح عبد الّصبور :. 22س
 صافية أراك يا حبيبتي كأنَّما كبرت خارج الّزمن   
 وحينما التقينا يا حبيبتي أيقنُت أنّنا    
 مفترقان    
 وأنّني سوف أظّل واقفاً بال مكان   
 ك الّرقيق إلى الّطهارة لو لم يُعْدني ُحبُّ    

فاء والطَّهارة ، ولعّل هذه الّسمات في حبيبة  وكأنها كائن ُمختلف في تكّونه؛ حبيبة الّشاعر تكبر خارج الّزمن، : أ(جواب  إذ ينزع نحو الصَّ
ا جعله يقف ؛ فهو فاقد لحالة الّطهاا، إذا يوحي بذلك الّسطر األخيرالشَّاعر جعلته يوقن أنّه مفارق له             مَّ  رة التي كان يحياها سابقاً ؛ م 
 بال مكان .             

ن غموضها ، فالتّعبيران )كأّنما كبرت خارج الّزمن( و )وأنّني سوف أظّل  -ب          غم م   واقفاً بال مكان( استخدم تعبيرات موحية على الرَّ
 يعـيشها الشَّاعـر ، وإْن كانت ال تدّل في األبيات موحياً بحالة نفسّية ؛ إذ جاء الغموض يداّلن على عدم استقرار الشَّاعر نفسيّاً               
 على شيء ملموس .             

 
 . علِّّل ما يأتي : 23س
  لفت أنظار الشُّعراء إلى وجود عالم آخر غير العالم المحسوس في المذهب الّرمزّي .  -1

 ه علم النَّفس .بسبب التّقدُّم الذي أحرز   جواب:    
 الغموض في األدب الّرمزّي . -2

ّس الخفّي، وما في داخل ألّن الّرمزيّين يحاولون استجالء ما وراء عا     جواب:       .الـنّـفـس اإلنسانيّة لم الح 
 اهتمام الّرمزيّين بالموسيقا في شعرهم .  -3

ع في حالة ان  جواب:      م الموسيقا بوضع الُمستم   . فعاليّة خاّصة دون أْن تنقل داللة ُمحّددةإذ تُقّد 



 

20 
 

مزّي بدرجات متفاوتة . -4  تأثُّر األُدباء العـرب باألدب الرَّ
 التّرجمة ، االّطالع الُمباشر على أدب اللغات األوروبيّة .بسبب :     جواب:     

 إيمان الّرمزيّين بفكرة )الفّن للفّن( . -5
ْن أجل تحسين الواقع ألنّهم دعوا إلى أنْ     جواب:       . يكون األدب غاية في ذاته، ال يُوظَّف م 

 مذهباً واضح المعالم في األدب العربّي مقارنة بالّرومانسيّة أو الواقعيّة . الّرمزيّة لم تشّكل -6
 .إذ إنّنا نجد سمات رمزيّة في الّشعر الحديث ، دون أْن نجد أدباً رمزيّاً في جوهره    جواب:     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 . أحد روافد الثّقافة في المجتمع األردنيّ ردّن ؟ . بيّن أهّميّة النّقد األدبّي في األ1س
 . م منذ تأسيس اإلمارة1921عام . متى تشّكلت الحركة النَّقدّية في األردّن ؟ 2س
 

 ؟ . اذكر العوامل واألسباب التي ساعدت على إغناء الحركة النّقديّة في األردن3س
 والمناهج النّقديّة والعالميّة النّظريّاتجـ. يّة في األقطار العربيّة األخرى      بيّة والنّقدالحركة األد -ب   والنّقدّي العربيّ التّراث األدبّي  -أ  

 . بيّن دور الملك عبد هللا األّول في تنشيط الحركة األدبيّة ؟4س
 تشجيع الّصحافة / ان والمشتى ها في قصر رغدان وبسمالمجالس األدبيّة التي كان يرعا /باء المحلّيّين والوافدين العرب رعاية األد   جواب:

 .والكتابة النّقديّة             
 . كيف ساهمت المجالس األدبيّة التي أقيمت في قصور الملك عبد هللا في تنشيط الحركة الّنقديّة في األردن ؟ 5س

ن أمثال : عمر أبي ريشة ، وديع البستاني ، عرار   جواب: ن األدباء م  لماّلح ، فؤاد الخطيب ، خير الّدين الزركلّي نديم ا، كانت تجمع نخبة م 
ن الكاظمّي ، عبد المنعم الّرفاعّي ، تيسير ظبيان ، حمزة العربّي .  ، عبد الُمحس 

ن مظاهر رعاية الملك عبد هللا األّول لألدباء ؟ 6س  . المجالس األدبيّة. اذكر مظهراً مِّ
ن خالل الّصحافة تجلّى دور الملك عبد هللا في تشجيع الحركة النّقديّ . 7س ح ذلك ؟  ة مِّ   والكتابة النّقديّة ، وّضِّ

 ُهـمـا : مـظـهـريـنتجلّى ذلك في   جواب:
ن التعليقات النّقديّة إسهام -أ            الكتابات التّوجيهيّة في افتتاحات بعض المجاّلت . -ب   ه بعدد م 

 األردنيّة ؟ . بيّن دور الصُّحف والمجاّلت في تأسيس الحركة النّقديّة8س
ن الصُّحف والمجاّلت كان لها دوراً ُمهّماً في تأسيس الحركة النّقديّ أ(     جواب: ن هذه الّصحفصدور عدد م     صحيفة   : ة في األردّن، وم 

 مجلّة الحكمة ، صحيفة الجزيرة ، مجلّة الّرائد .  الّشرق العربيّ               
 لصُّحف على مقاالت نقديّة عديدة ومتنّوعة .احتوت تلك المجاّلت وا ب(           

ن خالل هذهتفاعل النّقد في األردن مع الحركة ا ـ(ج ن األدباء منهم  لنّقديّة في العالم م   الّصحف والمجاّلت  التي كتبها مجموعة م 
 . (وعبد الحليم عبّاس ، ويعقوب هاشم، نديم الماّلح )      

ي9س  خ )نديم الماّلح( في مقاالته في صحيفة الحكمة فـيما يتعلّق بآراء طه حسين .. بيّن العمل الذي قام به الّشِّ
عر الجاهلّي(تتبّع آراء طه حسين في كتابه  جواب: ن وجود الّشعر الجاهلّي موضع شّك . )في الّشِّ ن آراء جعلت م     ُمحاوالً َدْحض ما جاء به م 

 ؟ تطّور النّقد في األردنبيّن الّدور الذي قام به )يعقوب هاشم( في سبيل . 10س
   انعكست فيها النّظريّات النَّقديّة العالميّة الحديثة . )الحكمة(كتب سلسلة مقاالت في مجلّة    جواب:

 برونتير. َمن صاحب نظريّة األجناس األدبيّة ؟ 11س
 جون لميتر . َمن صاحب نظريّة االنطباعيّة في النّقد ؟ 12س
 في االتّصال بالنّقاد ونظريّان الّنقد العالميّة ؟ . بيّن دور )مجلّة الحكمة(13س

ن خالل سلسلة المقاالت التي كتبها   جواب:  إذ كتب عن برونتير صاحب نظريّة األجناس األدبيّة ، كما كتب عن  )يعقوب هاشم(؛وذلك م 
 صاحب االنطباعيّة في النّقد ، وهيبولت تين وعلم النّقد .  )لميتر(           

 كيف تفاعل الّنقد في األردّن مع الحركة النّقديّة في العالم ؟ . بيّن14س
  )الحكمة(في مجلة  )يعقوب هاشم(ظهر هذا التّفاعل على صفحات المجاّلت، ولعّل أهّم ما مثل ذلك سلسلة المقاالت التي كتبها   جواب:

 شم عن برونتير صاحب نظرّية األجناس األدبيّة ، كما كتب عن جون انعكست فيها النّظريّات النّقديّة العالميّة الحديثة ، إذ كتب ها          
 لميتر صاحب االنطباعيّة في النّقد ، وهيبولت تين وعلم النّقد .          

اً في تأسيس الحركة النّقديّة في األردنّ 15س  ؟ . اذكر العوامل التي أّدت دوراً ُمهمَّ
           الّصحف والمجاّلت كالّرائد والحكمة والجزيرة . ب(  في مجال الحركة األدبيّة هللا األّول  الّدور الهاّم الذي لعبه الملك عبدأ(  جواب:
 انعكاس النّظريّات النَّقديّة العالميّة الحديثة كمقاالت يعقوب هاشم . د( ة النَّقديّة في العالم العربّي    تفاعل النّقد في األردّن مع الحرك ـ(ج      

 عض النّقاد عناية كبيرة للحركة األدبيّة في األردّن .. أولى ب16س
ن المقاالت عن أهّم الّشعراء؟  -أ  عبد الحليم عبّاسسّم ناقداً أدبيّاً نشر عدداً مِّ

 بيّن دور )عبد الحليم( في العناية بالحركة األدبيّة في األردن ؟  -ب
ن المقاالت )الجزيرة(نشر على صفحات مجلّة  جواب:      عن أهّم الّشعراء الّذين ظهروا على الّساحة األدبيّة في تلك الحقبة  عدداً م 

 أديب عبّاس ، عبد المنعم الّرفاعي ، حسني فريز . سّم ثالثة شعراء ظهروا على الّساحة األدبيّة في تلك الفترة ؟  جـ.     
عـرطه حسين( ، )لّي في الّشعـر الجاه  ؟ ( في الّشعر الجاهلّي ، فّن الّشعر) . َمن صاحب كتاب17س  . )إحسان عبّاس( فـّن الّشِّ

 الـحـركـة الـنّـقـديّــة فـي األردن : –الـوحـدة الـخـامـسـة 
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 عـيسى الناعورّي  . مجلّة القلم الجديد وصاحبها  . اذكر أبرز المجاّلت التي ظهرت في األردّن في عقد الخمسينات ؟18س
ن19س  . لبيانيإحسان عبّاس ، ناصر الّدين األسد ، عبد الوهَّاب ا األدباء شاركوا في مجلة القلم ؟  . سّم ثالثة مِّ
 . اذكر أربعة كتب نقديّة صدرت في فترة الخمسينات ، ذاكراً اسم صاحبها ؟20س

 .م 1951عام عـيسى النّاعورّي أصدره  )إيليا أبو ماضي رسول الّشعر العربّي الحديث(كتاب أ(     جواب:
 .م 1956عام ّي عـيسى النّاعور( أصدره إلياس الفرحات شاعر العروبة في المهجركتاب ) ب(            

 .م 1959عام عيسى النّاعورّي  ( أصدرهأدب المهجركتاب ) ـ(ج
  البدوّي الُملثَّم . ليعقوب العودات( عرار شاعر األردنّ ) كتاب د(

 . 1957عام  (ناصر الّدين األسدـ )ل ( االتّجاهات األدبيّة في فلسطين واألردن)كتاب  هـ(           
ـعـر( ؟ . بيّن أمرين تعّرض لهما إحسان عبّاس21س  في كتابه )فـّن الّشِّ

عـر منذ أرسطو مروراً بالّرومانسيّة والّرمزيّة ووصوالً إلى الواقعيّة  -أ     جواب:  .النّظريّة النّقديّة في الّش 
ة الّشعر -ب              عة في ُمهّم   . أهّم اآلراء النّقديّة التي تبنّتها المذاهب األدبيّة المتنّو 

 كشف عن خبرة النّاقد عبّاس الواسعة باآلداب الغربيّة .  ؟ عـن سمة مميّزة لكاتبه إحسان عبّاس، وّضحها(الّشعـر فنّ ). كشف كتاب22س
ن أشهر الكتب النّقديّة في هـذا العـقد . (رار شاعـر األردنّ ـع) . يُعـّد كتاب23س  مِّ

 . يعقوب العودات   َمْن مؤلِّّف هذا الكتاب ؟ -أ         
 م1958عام ي عام تّم إصدار هذا الكتاب ؟ ف -ب         

ر به يعـقوب العوادت ؟ جـ.             البدوّي الُملثَّمما اللقب الذي اُشتُهِّ
 مظاهـر شعر عرار الفنّيّة ./  مضامين شعر عـرار/  "عـرار" حياة الّشاعـر  . ما مضمون )موضوع أو محتوى( هذا الكتاب ؟د          
 المنهج التّاريخّي شاعر األردّن( ؟ نه يعقوب العودات في كتابه )عرار نهج األدبّي الذي استفاد مما الم. هـ         

 
 جاء أكثر منهجيّة في استخدام التّاريخ في دراسة األدب . . ما السمة التي امتاز بها كتاب )االتّجاهات األدبيّة في فلسطين واألردّن( ؟24س
 في ضوء المؤثّرات التّاريخيّة المتعلّقة بهذين البلدين .االتّجاهات الفنّيّة في الكتابة األدبيّة ؟  . كيف رصد )ناصر الّدين األسد(25س
ن التّرجمة النّقديّة في األردّن ، ذاكراً اسم مؤلّفها ومضمونها. 26س  ؟  اذكر قصة غربيّة نالت نصيباً مِّ

 .اول عالقة علم النّفس بفّن القّصة تن ومضمونها  هو( ليون إيدل)لـ  القّصة السيكولوجيّة   جواب:
 . اتّجهت الحركة النّقديّة في الخمسينات نحو التّخصُّص والمنهجيّة، وّضح ذلك ؟ 27س

 جهود كانت لهم ، الذين ، محمود الّسمرةعبّاس، ناصر الّدين األسدإحسان  :قديّة يلحظ ذلك، فظهور نقّاد مثلالنّاظر في الحركة النّ : جواب
ّما ساعد على ف والتّحقيق في التّراث النّقديّ ة في التّرجمة والتّأليواضح           إيجاد أرضيّة خصبة إلنشاء مؤّسسات تُعنى بهذا المبحث .، م 

 ُكّل منها ؟ )دور( ، موّضحا أثرفي عـقدي الّستينات والّسبعينات األردنيّةالحركة النّقديّة نضج  . اذكر المؤسسات التي ساعدت على28س
 شّكلت بيئة نقديّة بجهود أساتذتها الذين أخذوا على عاتقهم ُمهّمة الُممارسة النّقديّة في ضوء النّظريّات النّقديّة الحديثة . :معة األردنيّةالجاأ(    
  .الخّريجين وزيادة أعداد ، ساعدت بكثرة إعداد القّراء والُمقّفين  : م1976كليّة الُمجتمع العربّي وجامعة اليرموك التي أُنشئت عام ب(    
ن الُكتّاب والنُّقّاد العرب استقطبت عدداً : المجاّلتجـ(      القدس الّصادرة في (المنار)اسعاً في تلك الفترة، منها مجلّة، وقد انتشرت انتشاراً وم 

ّم في األ (أفكار( وهي مجلة نصف شهريّة ، مجلّة )األفـق الجديد، مجلّة )م 1961عام            م حتّى 1966دب والنّقد عام اضطلعت بدور ُمهِّ
 .وقتنا الحاضر        

ن م ، و1974والتي تّم إنشاؤها عام :  رابطة الُكتّاب األردنيّيند(      ن خالل عدد م   قامت بـتوسيع البيئة الثّقافيّة التي تهتّم باألدب ونقده م 
 الذين عملوا على تفعيل دورها .األُدباء والنّقّاد          

 األفق الجديد ، مجلّة أفكارر مجلّتين صدرتا عن جريدة المنار في عقدي الّستينات والّسبعينات ؟ . اذك29س
 . والّسبعينات الّستينات يالتي صدرت في عقد النّصف شهريّة )األفق الجديد( أحد المّجالت . تُعّد مجلّة30س

 أربع سنواتكم استمّرت هذه المجلّة في الصُّدور ؟  -أ
ن التّميّز .المجلّة ؟ ماذا حقّقت هذه   -ب  حقّقت خاللها درجة عالية م 

 ذاكراً أشهرهم ؟ ينات ، . بيّن الّدور الذي قام به النُّقّاد الواقعيّون في فترة الّستينات والّسبع31س
 هاشم  ياغي ، عبد الّرحمن ياغي . :وّظفوا المنهج الواقعّي في دراسة األدب ، منهم   جواب:

ح ذلك ؟  قام النّاقدان عبد. 32س  الّرحمن ياغي وهاشم ياغي بتوظيف المنهج في دراسة األدب ، وّضِّ
 . ظهر لديهما توّجههما النّقدّي إلى األدب الُملتزم الذي يحمل قضايا الُمجتمع   جواب:

  ؟ الّستينات والّسبعينات. ما الّدور الذي قام به )عبد الّرحمن ياغي ، هاشم ياغي( في فترتّي 33س
 ؟ )بيّن القضايا التي أوالها النُّقّاد الواقعيّون اهتماماً كبيراً(: صيغة بديلة 

 .وّظفوا المنهج الواقعي في دراسة األدب أ(       جواب:
 ظهر لديهما توّجههما النّقدّي إلى األدب الُملتزم الذي يحمل قضايا الُمجتمع  ب(              
  في كتاباتهم النّقديّة . عّي والّشكل الفنّيّ ربطوا بين التّركيب االجتماجـ(               
ن خالل طبقاتهم االجتماعيّة .د(                  فّسروا مواقف األدباء الفكريّة والّسياسيّة م 
بة أدبيّة واقعيّة هـ(                 .عّدوا الّربط بين الخاّص والعام مقّوماً ُمهّماً لقيام تجر 
 نّقديّة في األردّن في فترة الّستينات والّسبعينات .. اذكر مظاهر الحركة ال34س

 .إنشاء المؤّسسات التي ساعدت على نضج النّقد األدبّي كالجامعة األردنيّة وجامعة اليرموك والمجاّلت ورابطة الُكتّاب األردنيّين  -أ  جواب:
 .توظيف النّقاد األردنيّين للمنهج الواقعّي في دراسة األدب  -ب          
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ح ذلك ؟. 35س  ربط هاشم ياغي في كتابه )القّصة القصيرة في فلسطين واألردن( فّن القّصة في إطار حركة الواقع وتغيّراته ، وّضِّ
 ربط ظهور فّن القّصة القصيرة في هذين البلدين بظهور الّطبقة الوسطى .  جواب:

 انسب الكتب والمؤلّفات االتية إلصحابها : . 36س
 هاشم ياغي:   ألردّن وفلسطين القصيرة في االقّصة  -أ

 عبد الّرحمن ياغي:   األدب الفلسطينّي الحديث    حياة  -ب
 نزيه أبو نضال:  جـ. الّشعر الفلسطينّي الُمقاتل ، جدل الّشعر والثّورة 

 ياغي ؟  الفلسطينّي الحديث( لعبد الّرحمن اذكر أبرز مضامين كتاب)حياة األدب. 37س
 النّشاشيبّي ابن الّطبقة االرستقراطيّة ، وخليل الّسكاكينّي ابن الّطبقة البرجوازيّة على التّوّجهات الفكريّة نفسها .تعليل التقاء إسعاف   جواب:

 . ما األمور النّقديّة التي تميّز بها عبد الّرحمن ياغي ؟38س
ن خالل طبقاتهم االجتماعيّة -أ  جواب:  .فّسر مواقف األدباء الفكريّة والّسياسيّة م 

ّم لقيام تجربة أدبيّة واقعيّة . -ب            ربط بين مفهوم الخاّص والعام كمقّوم ُمه 
ّم اآلخرين . ـ.ج            رأى أّن األدب النّاجح هو الذي يُعالج القضايا التي تُه 

ّم لقيام التجربة األدبيّة عناية .39س ح ذلك . أولى عبد الّرحمن ياغي الّربط بين الخاّص والعام كمقّوم ُمهِّ  في نقده التطبيقّي، وّضِّ
ّم اآلخرين .  جواب:       رأى أّن األدب النّاجح هو الذي يُعالج القضايا التي تُه 
ن المؤّسسات التي ساعدت على نضج النّقد األدبّي في األردّن في عـقدي الّستينات والّسبعينات ؟ 40س  . اذكر ثالثاً مِّ

 . وك ، ُكليّة المجتمع العربيّ الجامعة األردنيّة ، جامعة اليرم   جواب:     
ر العربيّة في الّسنوات الممتّدة بين ما  .41س  الحرب العالميّة األولى ؟ نهاية  – 1908الّذي سعت إليه حركة التّحرُّ

 .استمالة األرستقراطيّة العربيّة إلى جانب الحركة الوطنيّة لمواجهة الحكم التّركّي   جواب:     
 

 رؤية األدب أداة للمواجهة والثّورةمضمون كتابي )الّشعر الفلسطينّي المقاتل( و )جدل الّشعر والثّورة( لـ )نزيه أبي نضال( ؟ . اذكر 42س
  .عبد الّرحمن ياغي المطروحة في هذا األدب( ؟  لقضايال المتلقّي العبارة اآلتية : )تبنّي النّاقد الّذي يُمثّلسّم . 43س
 ؟ . اذكر سمتين للحركة النّقديّة في األردن في الثّمانينات وما بعدها44س

 االنفتاح على المناهج النّقديّة الحديثة ب(     ازدياد اإلنتاج النّقدّي     أ(    جواب:     
 

 حسني محمود ، إبراهيم الّسعافين .  . اذكر ناقدين وّظفوا المنهجين التّاريخّي والواقعي عقد الثّمانينات ؟45س
 والنّقد ؟   . اذكر مجلّتين صدرتا في عقد الثّمانينات قامتا بدور بارز في مجال األدب 46س

  . الجامعة األردنيّة تصدر عن : المجلّة الثّقافيّةب(            رابطة الُكتّاب األردنيّين صدرت عن  مجلة أوراق أ(   جواب:     
 ؟ ُمترجمين ظهرت فيهما مالمح النّقد الغربّي في الثّمانينات. اذكر كتابين 47س

 فـخـري صـالـحالنّقد واأليدولوجيا ترجمه ب(    ُمحّمد عصفورتشريح النّقد ، وكتاب مفاهيم نقديّة ترجمهما  أ(  جواب:     
 

ن الُكتب والّدراسات التّطبيقيّة التي 48س  متنّوعة في الّدراسة ، اذكرها ؟   اتّبعت مناهج. ظهر في عقد الثّمانينات العديد مِّ
   اسات الواقعيّة لألدب والّرواية الّدرأ(     جواب:     

 االتّجاه إلى النّّص بوصفه المصدر األساسّي لدراسة األدب .ب(                  
عريّة العربيّة القديمة     جـ(                 االتّجاه إلى المنهج األُسطورّي في تحليل النّصوص الّش 
ن خالل القراءة  االتّجاه إلى النّّص األدبيّ د(                   التّفكيكيّة .م 
 االتّجاه إلى المنهج الُمقارن .هـ(                

 
ن أدوات المنهج الواقعّي واهتّما بالنّماذج البشريّة ؟ 49س  عبد هللا رضوان .نبيل حّداد ، . اذكر ناقدين في الثّمانينات تنازلوا عن عدد مِّ
 ؟ ّضح المقصود بالنّماذج البشريّة . و50س

 ت الّروائيّة التي تُمثّ ل طابعاً شائعاً في المجتمع نتيجة الّظروف االجتماعيّة في مرحلة ُمعيَّنة .الّشخصيّا  جواب:     
 

 اآلتية ألصحابها : والقصائد أنسب الكتب  .51س
   إبراهيم خليل : األُسلوبيّة ونظريّة النّّص ب(    عبد هللا رضوان : النّموذج وقضايا أخرى أ( 
عر العربّي الحديث د( الّرموز التُّراثيّ  إبراهيم عبد الجواد : يّة في النّقد الحديث هات األسلوباالتّجا جـ(  خالد الكركي: ة في الّشِّ

 نصرت عبد الّرحمن: سطورة في شعر أبي ذؤيب الهذلّي و( الواقع واألُ   سامح الّرواشدة:  قناع في الّشعر العربّي الحديث هـ( ال
 عبد الّرحمن ياغي: ح( القّصة القصيرة في األردّن    الّسعافين إبراهيم: ز( الّرواية في األردن 

 عبد الوهاب البيانيّ :  ي( قصيدة محنة أبي العالء   إبراهيم خليل: فصول في األدب األردنّي ونقده ط( 
 هريمحّمد مهدي الجوا:  ل( قصيدة تنويمة الجياع   عّز الّدين المناصرة: ك( قصيدة المقهى الّرمادّي         

 
 وّضح ذلك .  اتّجه النّقد في مرحلة الثّمانينات إلى النّّص ، فشاعت الّدراسة األسلوبيّة ، . 52س

ن طلبة الّدراسات العُليا دبّي في مرحلة تاريخيّة  ُمعيّنة، أو األسلوب األدبّي لجنٍس أتتناول أسلوب أديب ما  جواب:       ، واتّجه كذلك العديد م 
 . . )ما تحته خّط هو تعريف للّدراسة األسلوبيّة(سائلهم الجامعيّة في هذا المجال إلى كتابة ر          
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 سّم كتابين ظهرت فيهما دراسات في بيان األبعاد النّظرّية األسلوبيّة ؟. 53س
 األسلوبيّة ونظريّة النّّص ، االتّجاهات األسلوبيّة في النّقد الحديث . جواب:     

 
ن النّقاد األ54س د الّشوابكة، يحيى عبابنة  ؟جهوا للنّّص ودالالته الجماليّةردنيّين اتّ . اذكر أربعة مِّ د المجالي، ُمحمَّ  عبد القادر الّرفاعّي، ُمحمَّ
 وّضح ذلك . . اتّجه بعض النّقّاد للنّّص األدبّي ودالاللته الجماليّة بوصفه كياناً مستقاّلً ، 55س

ن اإلشارات اللغويّة المتنّوعة بُعداً دالليّاً يتّجه للواقع .ال يعني ذلك دراسة النّّص األدبّي ودالالل جواب:       ته بقاءه ُمغلقاً ، وإنّما تُكّو 
 

  اذكر ناقدين تناوال ما يُحيل النّّص إلى نصوص أخرى ، مع ذكر الكتاب الذي يُشير لذلك ؟. 65س
عريّة في  إشارتها إلى ال : صيغة بديلة  ّشخصيّات التُّراثيّة ؟اذكر ناقدين اتّجهوا إلى النّصوص الّشِّ

عر العربّي الحديث)خالد الكركي في كتابه  -أ عر العربّي الحديث()سامح الّرواشدة في كتابه  -ب       (الّرموز التُّراثيّة في الّشِّ   القناع في الّشِّ
 

عريّة ؟57س فتا في النّصوص الّشِّ  . المعّري ، شخصيّة امرئ القيسشخصيّة أبي العالء    . اذكر شخصيّتين تراثيّتين رمزيّتين ُوّظِّ
 ؟ مناصرة في قصيدتيهما . إالَم تُشير الّشخصيّات التُّراثيّة الّرمزيّة التي وّظفها عبد الوهاب البياني وعز الّدين 58س

 . تُشير إلى هـموم النَّاس في الواقع  جواب:     
 

 عبد الوهاب البياتيفي قصيدة )محنة أبي العالء( ؟ الّشاعر الّذي وّظف شخصيّة أبي العالء المعّري . َمن 59س
 عّز الّدين المناصرةالّشاعر الّذي وّظف شخصيّة امرئ القيس في قصيدته )المقهى الّرمادّي( ؟ . َمن 60س
 ؟  واألُسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذلّي( قعت عبد الّرحمن( في كتابه )الوا. بيّن االتّجاه الذي اتّجه إليه )نصر61س

عريّة العربيّة القديمة   جواب:       .المنهج األُسطورّي في تحليل النّصوص الّش 
 

 . بيّن موضوع )محور ومضمون( كتاب الواقع واألسطورة ؟62س
ّما وصلنا عن طبيعة الحياة الّدينيّة دراسة النّصوص الجاهليّة في محاولة للبحث عن اإلشارات األسطوريّة فيها مستفيداً في ذ  جواب:        لك م 

 . والوثنيّة في ذلك العصر           
 

ن أوائل النّقاد العرب الذي اتّجه إلى المنهج األُسطورّي  في تحليل النّصوص الّشعريّة العر. 63س      بيّة القديمة ؟َمن هو النّاقد األردنّي الذي يُعـّد مِّ
 نصرت عبد الّرحمـن . جواب:     

 
ّم استفاد نصرت عبد الّرحمن في دراسته للنّصوص الجاهليّة ؟64س  طبيعة الحياة الّدينيّة والوثنيّة في ذلك العصر .  . مِّ
ن خالل القراءة التّفكيكيّة. 65س  . بّسام قطوس     ؟ سّم ناقداً أدبيّاً اتّجه للّنّص األدبّي مِّ
 . وّضح كيف قام النّاقد بّسام قطوس على دراسة قصيدة )تنويمة الجياع( لمحّمد مهدي الجواهرّي وفق القراءة التّفكيكيّة ؟66س

ن خاللها على العثور على التّناقض جواب:      َل م   .ات الّداخليّة في النّّص األدبّي  للوصول إلى دالالت عميقة َعم 
 

 ؟  . وّضح المقصود بالمنهج الُمقارن67س
         والتّأثُّر بهذه اآلداب والغنى بسببها .، وامتداده فيها ، باآلداب األُخرى العالميّة  القوميّ  األدبتأثير يقوم على دراسة ،  منهج نقديّ   واب:ج    
 

ن النُّقّاد الذين اتّجهوا إلى المنهج الُمقارن ؟ 68س د شاهين ، علي الشَّرع . اذكر ثالثة مِّ  عـّز الّدين مناصرة ، ُمحمَّ
ن النُّقّاد األردنيّين69س  ؟  في األردنّ الذين أبدوا اهتماماً خاّصاً بالحركة األدبيّة  . اذكر ثالثة مِّ

د عبيد هللا، عبد هللا رضوان  جواب:       د المجالي، ُمحمَّ عبي، ُمحمَّ  . زيد الزُّ
 

ن المقاالت ا /حقّق ديوانه كامالً  ؟األردني زياد الّزعبي بشعر عرار . بيّن كيف اعتنى النّاقد70س ن شعره في عدد م   لنّقديّةدرس جوانب م 
د المجالي بشعر حيدر محمود ؟71س  . بيّن االهتمام الذي أبداه النّاقد ُمحمَّ

ن األبحاث  والمقاالت النّقديّة في المجاّلت   جواب:       .أبدى اهتماماً خاّصاً بشعر حيدر محمود ؛ إذ كتب عنه عدداً م 
 

ن األبحاث النّقديّة حول الحركة72س د المجالياألدبيّة في األُردّن ؟  . سّم النّاقد الذي نشر عدداً مِّ  ُمحمَّ
 النّقاد األردنيّون الحركة األدبيّة في األردّن عناية خاّصة ، وّضح ذلك ؟. أولى 73س

ن موـوق جواب:       ّما أحرزته هذه الحركة م  ن الّدراسات النّقديّة مثل قع بارز على خريطة األدب العربيّ د نبعت م   :، وقد ظهر تبعاً عدداً م 
 ، وفصول في األدب األردنّي ونقدهرة في األردّن لعبد الّرحمن ياغي، والقّصة القصيينية في األردن إلبراهيم الّسعافالّرواكتاب                 
 .خليل إلبراهيم                 

 
 . علّل ما يأتي : 74س

ن د جاء كتاب )االتّجاهات األدبيّة في فلسطين واألردّن( أكثر منهجيّة في استخدام التّاريخّ  -أ       . راسة األدبمِّ
 إذ رصد النّاقد االتّجاهات الفنّيّة في الكتابة األدبيّة في ضوء المؤثّرات الخارجيّة     جواب:        
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 إيجاد أرضيّة إلنشاء مؤّسسات نقديّة تُعنى بالتّخصُّص والمنهجيّة . -ب    
ن النّقّاد أمثال : إحسان عبّاس، ناصرالّدين األسد، محمود سمرة    جواب:         كانت لهم جهود واضحة في التّرجمة والتّأليف ظهور عدد م 

 والتّحقيق في التُّراث النّقديّ                   
 . صدور مجلّة )أفكار النّقديّة( .جـ    

ّم في النّقد واألدب   جواب:         .ألنقطاع مجلة )األفق الجديد( وقامت بدور ُمه 
 ا .د. التقاء إسعاف النّشاشيبّي ابن الّطبقة االرستقراطيّة ، وخليل الّسكاكينّي ابن الّطبقة البرجوازيّة على التّوجهات الفكريّة نفسه    

ر العربيّة  العالميّة األولى الحرب م ونهاية1908لتقاء الّطبقتين المذكورتين في الّسنوات الُممتّدة بين ال  :جواب         ؛ فقد سعت حركة التَّحرُّ
 في هذه الُمّدة إلى استمالة االرستقراطيّة العربيّة إلى جانب الحركة الوطنيّة لمواجهة الحكم التُّركّي .                  

ن الُكتب الُمترجمة التي تبيّن مالمح النّقد في عقد الثّمانينات . هـ.      ظهور عدد مِّ
 نتيجة االتّجاه إلى النّقد الغربيّ   جواب:      

 و. اتّجاه نقّاد الثّمانينات إلى النّص .      
 بوصفه المصدر األساسّي لدراسة األدب .   جواب:       

 النّظريّة لألسلوبيّة . ز. ظهور دراسات في بيان األبعاد     
راسات التّطبيقيّة   جواب:         .نظراً لالهتمام بالمنحى األُسلوبّي في الّد 

 ح. شيوع الّدراسات األُسلوبيّة في مرحلة الثّمانينات .    
 لدراسة األدب . التّجاه نقّاد المرحلة إلى النّّص بوصفه المصدر األساسيّ  جواب:       

 اد الثّمانينات إلى النّّص األدبّي ودالاللته الجماليّة .ط. اتّجاه نقّ     
 بوصفه كياناً ُمستقاّلً .  جواب:       

 ي. اتّجاه نصرت عبد الّرحمن لدراسة النّصوص الجاهليّة .    
ّما وصلنا عن طبيعة الحياة الّدينيّة والوثنيّة ف  جواب:         .ي ذلك العصر للبحث عن اإلشارات األُسطوريّة مستفيداً م 

 ك. اهتمام النّقاد األردنيّين بالحركة األدبيّة في األردّن والعناية بها .    
ن موقع بارز على خارطة األدب العربيّ   جواب:         . بسبب ما أحرزته هذه الحركة م 

ن الّدراسات النّقديّة في األردن في عقد الثّمانينات .      ل. ظهور عدد مِّ
 .ب االهتمام بالحركة األدبيّة والعناية الخاّصة بها بسب  جواب:       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4الـــــقــــضــــــايــــــا األدبـــــــــــيّـــــــــــــــة  م             

  

 



 

26 
 

 

 

 

 النّتاج األدبي للفترة منذ بداية القرن التّاسع عشر وما بعدها حتّى يومنا هـذا .. وّضح المقصود باألدب الحديث ؟ 1س
خونب. بَم ر2س  ( .1801 – 1798بالّصحوة المصريّة التي تلت الحملة الفرنسيّة على مصر والّشام )النّهضة العربيّة الحديثة ؟  ط المؤّرِّ
 اذكر مقّومات النّهضة التي أدخلها الفرنسيّون إلى مصر ؟. 3س

 نقاط( 4)يُكتفَى بحفظ   : ما األمور التي أسهمت في إيقاظ مصر وجعلتها رائدة للنّهضة العربيّة ؟صيغة بديلة
 ( المراصد الفلكيّة ومراكز األبحاث ب                        ( المطبعة والّصحافةأ   
 ( تنظيم شؤون مصر الماليّة واإلداريّةد              ( شيّدوا المصانع والمدارسجـ  
ً  (هـ  ن بعثات علميّة أسهمت في تنشيط الحركة العلميّة .( إصالحات محّمد علي باشا وما صاحبها م  و        أنشأوا مكتبة عاّمة ومجمعاً علميّا
 . علّل : ربط المؤّرخون النّهضة العربيّة الحديثة بالّصحوة المصريّة ، علّل ذلك .4س

ن  أ( :جواب  مقّومات لهذه النّهضة كالمطبعة والّصحافة وغير ذلك  الحملة الفرنسيّة وما أدخلته م 
ن بعثات علميّة أسهمت في تنشيط الحركة العلميّة . إصالحات محّمد علي باشا ب(           وما صاحبها م 

 نقاط( 3)يُكتفى بحفظ   ؟ . بيّن الّدور الذي قام به ُمحّمد علي باشا والي مصر إلقامة دولة عربيّة حديثة5س
ن المدارس  :رّكز جهوده على التّعليم  (أ      جواب:  م .1827، ومدرسة الّطّب عام م 1816؛ مثل مدرسة الهندسة عام فأنشأ عدد م 
 اهتّم بالجيش والّصناعة والّزراعة . (ب              
 ( استعان بالخبراء والُمعلّ مين األوروبّيين . جـ              
نّاع الُمدّربين  ( إرسال البعثات العلميّة إلى فرنسا وإيطاليا للّدراسةد                 .؛ بهدف إعداد الخبراء والصُّ
ن الّطلبة لدراسة الفنون العسكريّة هـ                .( أوفد عدداً م 

د علي ؟6س ن المدارس التي أنشأها ُمحمَّ  الهندسة ، الّطبّ  . اذكر مدرستين مِّ
ن ُدعاة اإلصالح الذين نادوا باالنفتاح على الحضارة الغربيّة في مصر والشَّام ؟ . 7س  اذكر اثنين مِّ

 ّي في مصر ، بُطرس البُستانّي في الّشامرفاعة الّطهطاو   جواب:
 رفاعة الّطهطاويّ . َمن مؤسس مدرسة األلسن ؟ 8س
ن دعاة اإلصالح في النهضة العربيّة ؟9س ن رفاعة الّطهطاوّي وبطرس البستانّي وغيره مِّ   . وّضح دور ُكّل مِّ

ن تفّوق الغرب ف /نادوا باالنفتاح على الحضارة الغربيّة  جواب: ن الجمعيّات الثّقافيّة والعلميّة  /ي العلم واالقتصاد االستفادة م   .شّكلوا عدداً م 
ن األُدباء الذين كان لهم دور في البعث والنهضة في مصر والّشام. 10س  ؟ اذكر ثالثة مِّ

 رفاعة الّطهطاوّي، محمود السَّاعاتي، محمود البارودي، عبد هللا النّديم : في مصر (أ     
د ُكرد علي ، عبد الّرحمن الكواكبي .  :في الّشام  (ب      دياق، بُطرس البستاني ، ُمحمَّ  ناصيف اليازجي، إبراهيم اليازجي، أحمد فارس الّش 
ن العوامل التي ساهمت في إفراز األدب الحديث ؟ .11س  اذكر ثالثةً مِّ

 الحملة الفرنسيّة على مصر/ ماعيّة المتعاقبة األحداث واألزمات الّسياسيّة واالجت/ ظهور عدد من األدباء في مصر والّشام   جواب:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 . عّدد اتّجاهات الّشعر العربّي الحديث ؟ 1س

 . الّشعر الوطنّي والقوميّ / اتّجاه شعر التّفعيلة  /  االتّجاه الّرومانسيّ  /  االتّجاه الُمحافظ )مدرسة البعث واإلحياء(   جواب:

     ************************************************************************************ 
 االتّجاه المحافظ : -أوالً 
عـر؟ . وّضح المقصود باالتّجاه الُمحافظ1س ن الّش   هو اتّخاذ النّمط العربّي القديم مثالً أعلى في األُسلوب الّشعرّي الذي تُمثّله النّماذج الّرائعة م 
  ؟واخر العصر العباسّي حتّى نهاية العصر العثمانّي . بيّن حال الّشعر في أ2س

   على الّشعر العربّي  الّصنعةغلبت  (أ   جواب:     
 ( راح الّشعـراء يتنافسون في استخدام البديع ومحّسناته حتّى أصبحت الوسيلة غاية .ب               

ن صنوف المهارات اللفظيّة وضروب التاّلعب اللفجـ                 ظّي . ( أصبحت مهارة الّشاعر متوقّفة على مدى ما يستطيع أْن يأتيه م 
  العباسّي حتّى نهاية العصر العثمانّي ؟ ها مهارة الّشاعر في أواخر العصر. ما األمور التي أصبحت تتوقّف علي3س

 ( ضروب التاّلعب اللفظّي وتعقيداتهب  صنوف المهارات اللفظيّة  أ(   جواب:     
ح ذلك ؟ 4س  . يُعّد البارودّي أّول َمْن أعاد للتُّراث الّشعرّي روحه ، وّضِّ

ن الشُّعراء جواب:      ن النّفوس فاقتدى به عدد م  ق البعيد عن التّ قـّربه م  نات، واتّجه بالّشعر إلى األسلوب القديم الُمشر   هافُت والتَّستُّر بالمحّس 
 . ما الّدور الّذي قام به البارودّي لتخفيف الّشعر من الّصنعة والتّقليد اّلذي كان غارقاً فيها ؟5س

 أكّب على دواوين الّشعر القديم ونهل من شعر عصور االزدهار والقّوة وحفظ كثيراً  -بعرّي وأولع به       راث الشّ س التّ درأ(   جواب:     
 أخذ يتأّسى خطوات كبار الّشعراء أمثال المتنبّي وأبي تمام والبحتريجـ(               

ـن قـضـايـا الـّشـعـر الـعـربـّي فــي الــ –الـوحـدة الـخـامـسـة   عــصــر الــحــديـــثمِّ

 ــمــهـــيـــد :تّ أســئــلــة حــول الـ

 اتّـجـاهـات الـّشـعـر الـعـربـي فـي الـعـصـر الـحـديـث :
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ن شعراء االتّجاه المحافظ ؟ 6س  ائشة التّيموريّة ، أحمد شوقي ، حافظ إبراهيمإسماعيل صبري ، ع. اذكر أربعة مِّ
 . هل استطاع األسلوب الّشعرّي الُمحافظ أْن يُعبّر عن الّشاعر؟ وّضح ذلك .7س

ل ، ومشكالته وقضاياه، وعن وطنه، وتجاربه وحياتهعن الّشاعر  –في تلك الفترة  –نعم ، لقد استطاع هذا الّشعر أْن يُعبّر   جواب:       ويُسّج 
 . بعض األحداث الُكبرى               

 . ما تحته خّط في الّسؤال السَّابق . ما الموضوعات التي استطاع الّشعر الُمحافظ التّعبير عنها في تلك الفترة ؟8س
 

 اقرأ األبيات اآلتية للبارودّي ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها : . 9س
 وال نظرةٌ يـفضي بها حـقَّـه الـوجـدُ     ردُّ هـو الـبـيـن حــتّى ال سالٌم وال      
 نسوا عهدنا حتّى كأْن لم يُكْن عـهـدُ    ولـكـّن إخــواناً بــمـصـَر ورفــقـةً       
بـدُ   أحنُّ لهـم شـوقـاً عـلـى أّن دونـنـا          مـهـامـه تـعـيا دوَن أقـربـهـا الـرُّ
دُّ    دهـمأفي الحـّقِّ أنّـا ذاكـرون لـعهـ        وأنـتـم عـلـيـنـا لـيس يـعـطـفـكم وِّ
دادكم        َصْلـدُ جتي حَجٌر ـي ُمهـما فـرويداً ف   فـال تـحسبـوني غافـالً عن وِّ
ـْن مـّسِّ الــّضـرامِّ لـه الـنّـِّدُّ    ُهـَو الـُحبُّ ال يثـنـيـه نـأٌي وربّـمـا        َج مِّ  تـأرَّ

عرّي لألبياما المض أ(  )الموضوع أو الفكرة أو المناسبة(  ؟ ت السَّابقةمون الّشِّ
 . ، أيّام كان بعيداً عن مصَر ليُشارك في حرب البلقانوالحنين إلى األهل واألحباب  ، يُعبّ ر البارودّي عن تجربة البُعـد  عـن الوطن  جواب:   

ن سمات قديمة ما المأخذ الذي على شعر البارودّي ؟ ب(   بعض ما في لغته م 
عـر ؟ . 10س  كيف تجاوز أتباع البارودّي مأخذه في الّشِّ

 المالئمة بين اآلصالة والمعاصرة أو:إلى أذواق النّاس وأكثر عصريّة  عبّروا عن أنفسهم وأحداث عصرهم بلغة وأساليب أقرب أ(  جواب:

  اغة الفخمة والثّقافة الحديثة وروح العـصر .الجمع بين األُسلوب القديم والّصي  أو:ظوا على صلتهم بالتُّراث القديم حافب(           

 ( نقاط بل نقطتين فقط .4لإلجابة، فلو ذُكر الّسؤال في االمتحان الوزارّي فال داعي لذكر )كلمة )أو( المخطوط تحتها تعني بديل : ملحوظة 

 
 .في مستوى التّعـبير واللغـة . بَِّم يتفاوت شعراء االتّجاه الُمحافِّظ ؟ 11س
 عامل الُمشترك بين ُشعـراء االتّجاه الُمحافظ ؟ . ما ال12س

لة وثيقة مع ُشعـراء التُّراث  -ب  واألُسلوبّي الُمحافظة على الجانب اللغوّي  -أ     جواب:       .الحرص على إبقاء الّص 
عـريّةش؟  بالّشعراء القدامى (االتّجاه الُمحافظ) . اذكر مظهرين تأثرت بهما مدرسة اإلحياء13س  اهتمامهم بالتّاريخ/   عر الُمعارضات الّش 
 . وّضح المقصود بالمعارضات الّشعـريّة ؟ 14س

 .قصائد ُمتشابهة في الوزن والقافية والموضوع العام، وهي تنشأ عندما يُعجب شاعر الحق بقصيدة شاعر سابق   جواب:     
 

ْن سينيّة )شوقي( ثُّم أجب عن ا15س  ألسئلة التي تليها :. اقرأ األبيات اآلتية مِّ
با وأيّـاَم أُنسي  اختالُف النَّهارِّ والليلِّ يُنسي          اذكـرا لي الّصِّ
ن شباٍب         فا لي ُمـالوةٌ مِّ راٍت ومــّسِّ   َوصِّ ـن تــصـوُّ َرْت مِّ  ُصـّوِّ
ن عبدِّ شمسِّ   وعَظ البُْحتُريَّ إيواُن كسرى          وشفتني القصوُر مِّ

   .  الحمراء في غرناطة واصفاً فيها آثار الّدولة األمويّة نظمها أبان نفيه إلى إسبانيا حينما زار قصر ت الّسابقة ؟ما مناسبة األبيا -أ
 االتّجاه الُمحاف ظما االتّجاه الّشعرّي الذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟  -ب

 البُحتريجـ. ما اسم الّشاعر الذي تأثّر به أحمد شوقي في قصيدته ؟ 
 سينيّة شوقي اسم القصيدة التي أُخذت منها األبيات الّسابقة ؟ د. ما

ن مظاهر تأثّر مدرسة    المعارضات الّشعـريّة اإلحياء بالشُّعراء القُدامى ؟ هـ. ما المظهر الّشعرّي الذي تُمثّله األبيات الّسابقة مِّ
 ؟ باإليوان الوارد في البيت األخيرح المقصود و. وّضِّ 

ن األمام على عقد يجلس فيها كبار القوم مجلس كبير   جواب:          ، جمعه أواوين وإيوانات .على هيئة ُصفّة لها سقف محمول م 
 . يُعّد )شوقي( أشهر شعراء المعارضات في العصر الحديث ، وّضح ذلك )علّل( .16س

 عارض البحتري وأبا تّمام والمتنبّي وابن زيدون والبوصيري . جواب:     
 

 تية  ، ثُّم اجب عن السئلة التي تليها :. اقرأ األبيات اآل17س
 أنّي إلى ساحة )الفاروق ِّ( أُهديها    َحْسُب القوافي وَحسبي حين أُلقيها      
 عـلى قـضاء ُحـقـوق ٍ ناَم قاضيها  ال  ُهــّم ، َهـْب لي بياناً أستعـيُن بـه      
  مثلي أْن يُوفّيها  ِّوليَس في طوق   قـد  نازعـتني نـفـسي أْن أوفّــيـهـا      

 ( بيتاً ، يعرض فيها مناقب الفاروق عمر رضي هللا عنه .190قصيدة لحافظ إبراهيم تقع في )أ( وّضح المقصود بعمريّة )حافظ إبراهيم( ؟ 
 يعرض فيها مناقب الفاروق عمر ومآثره .ب( ما مضمون األبيات الّسابقة ؟ 

 )ب( . نفس إجابة الفرعاهيم( ؟ جـ( لماذا ُسميت القصيدة )بعمرّية حافظ إبر
 .محاولة شوقي تطويع الّشعر للمسرح . اذكر محاولة للتّجديد في أشعار االتّجاه الُمحافظ ؟ 18س
 مصرع كليوباترة ، مجنون ليلى ، قمبيز ، عنترة .أخرج مسرحيات كثيرة منها : . كيف طّوع أحمد شوقي الّشعر للمسرح ؟ 19س
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ن شعراء 20س  الجيل الثّاني يُمثّلون االتّجاه المحافظ )مدرسة اإلحياء( ؟ . سّم ثالثة مِّ
 عمر أبي ريشة، ُمحّمد مهدي الجواهري، عبد المنعم الّرفاعي ، عبد الّرزاق عبد الواحد ، صالح الخرافي ، عبد هللا البردوني .  جواب:     
ً . اذكر 21س  من سمات االتّجاه المحافظ في الّشعر ؟  ثالثا

 .جودة الّسبك ، صّحة العبارة ، حسن اختيار األلفاظ  أو:عراء إلى دراسة الشعر القديم واحتذاء تعابيره وصوره مال الشأ(   جواب:     

 المحافظة على المعاني العاّمة وجمال الّصياغة والّرونق الموسيقّي .ب(               
 .التّأثّر بالمعجم اللفظّي للّشعر القديم جـ(               

 .ظة على وحدة الوزن والقافية المحافد(                
 

 .المعاني العاّمة ، جمال الّصياغة ، الّرونق الموسيقّي . ما القيم الّشعريّة للقصيدة العربيّة عند شعراء االتّجاه المحافظ ؟ 22س
 شعر المعارضات . ما اللون الّشعرّي الّذي ظهر نتيجة تأثُّر شعراء االتّجاه المحافظ بالّشعر القديم ؟ 23س
 محمود سامي البارودي. سّم شاعراً تاثّر بالمعجم اللفظّي للّشعر القديم ؟ 24س
 أحمد شوقي وحافظ إبراهيم . سّم شاعرين كان يقّل تأثّرهما بالمعجم اللفظّي للّشعر القديم ؟ 25س
  .عه ، وعبّر عن إحساس قومه يقّل كلّما انغمس الّشاعر في مجتم. متى يقّل تاثّر الّشعراء بالمعجم اللفظّي للّشعر القديم ؟ 26س
ن النّفوس ؟ 27س  محمود سامي الباروديّ . حّدد اسم الّشاعر الّذي أعاد إلى التّراث الّشعرّي روحه وقّربه مِّ
 

 علّل ما يأتي :  .28س
 أدرك العرب أنّهم ال يُمكن أْن يعيشوا بمعزل عن التّطّور الحضارّي . -1      

 . الحديث الذي جاء بمعطيات ومفاهيم سياسيّةبسبب العصر   جواب:           
 إرسال ُمحّمد البعثات العلميّة إلى فرنسا وإيطاليا للّدراسة . -2      

بين  جواب:            نّاع الُمدرَّ  بهدف إعداد الُخبراء والصُّ
 إفراز األدب الحديث وتوجيهه شعراً ونثراً . -3      

 لُكتّاب والشُّعراء في مصر والّشام ، األحداث واألزمات الّسياسيّة الُمتعاقبة .ظهور بعض ا بسبب جواب:            
سه . -4        عـر ومؤّسِّ  يُعـّد البارودّي رائد االتّجاه المحافظ في الّشِّ

 درس التّراث الّشعري  العربّي وأولع به .أ(   جواب:           
ن ش ب(    كثيراً منه .عور االزهار والقّوة وحفظ  أكّب على دواوين الّشعـر القديم ونهل م 

 تأّسى خطوات كبار الّشعراء أمثال : أبي تّمام ، البحتري ، المتنبي جـ(                     
 أعاد للتّراث الّشعرّي روحه . د(                      

 
 ث .كانت المعارضات في الّشعر العربّي الحديث صورة من صور إحياء التّرا -5      

 ألّن معرضة قصيدة سابقة بقصيدة أو أكثر يُعّد غحياء لتلك القصيدة األولى ولصاحبها . جواب:         
 حظي التّاريخ بعناية أدباء مدرسة االتّجاه المحافظ . -6      

  .ستعمرين في مواجهة الم بعثاً للثّقة ، إيقاظاً للهمم  ، وإحياء أمجادهم   وصل العرب بماضيهم  جواب:         
 

 )ملحوظة : إحياء أمجادهم نفسها إجابة وصل العرب بماضيهم فهي بديل عنها ، فال داعي لحفظها أو احفظ أحدهما( .
 

 شعر االتجاه المحافظ بجودة الّسبك وصّحة العبارة وحسن اختيار األلفاظ . امتاز -7     
 .حتذاء تعابيره وصوره لميل الّشعراء إلى دراسة الّشعر القديم وا جواب:          

 قلّة التّأثّر بالمعجم اللفظّي للشعر القديم عند شوقي وحافظ . -8     
 النغماس الّشاعر بمجتمعه وتعبيره عن إحساس قومه . جواب:         
 

ّما ورد في الكتاب الُمقّرر( . اكتب أربعة أبيات شعريّة ُممثّلة لالتّجاه الُمحافظ28س  . )مِّ
 اذكـرا لـي الـّصـبـا وأيّـاَم أُنـسـي  ُف الـنّـهـاُر واللـيـُل يُــنـســـي اخـتـال -     
ن عبد  شمس    وعــَظ الـبُـحـتـريَّ إيـــواُن كــســرى -       وشفّتني القصوُر م 
ـدا ُكـّل  َجـْبـس    ُصْنُت نفسي عــّمـا يُـدنّ ـُس نــفــسي -       وتـرفّـعـُت عــن ج 
)الفاروق(  أُهـديها   القوافي وَحْسبي حيَن أُلقيها  َحْسبُ  -       أَنّي إلى ساحة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . أربعة أبيات شعريّة لالتّجاه الّرومانسيّ أية يحفظ الّطالب ملحوظة :  
عـر المهجريّ ،   جماعة أبولو  ،  جماعة الّديوان. سّم المدارس التي تُمثِّّل االتّجاه الّرومانسّي ؟ 1س  . الّش 
 م 1918 –م 1909ما بين عامي . متّى تشّكلت مدرسة الّديوان ؟ 2س

 االتّـــجـــاه الــّرومــانـــســـّي : –ثانياً 
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 . عبّاس العقّاد ، عبد الّرحمن شكري ، إبراهيم المازني ؟ . سّمِّ أقطاب مدرسة الّديوان3س
ن َوْضع المازني والعـقّاد1921صدر عام  الذي  )الّديوان في األدب والنَّقد(تعود إلى كتاب . إالَم تعود كلمة )الّديوان( ؟ 4س  . م م 
ح المقصود بـ)كتاب الّديو5س ن وضع األديبيّن المازني والعقَّاد . ان في األدب والنَّقد( ؟ . وّضِّ   سلسلة أجزاء نقديّة ، م 
 . إبراهيم المازنيَمن الّشاعر الذي جّرح شكري أيّما تجريح في كتاب الّديوان ؟ . 6س
 . كان رائد مدرسة الّديوان في قـرض الّشعـر  . بَِّم تميّز شكري عن أصحابه الثاّلث ؟ 7س
 . تميّزا عنه في مجال النّقد والتّوجيه وخلّفا في النَّقد آثاراً قيّمة الذي ميّز المازني والعقّاد عن عبد الّرحمن شكري ؟ . ما 8س
 عبد الّرحمن ُشكري. َمْن صاحب كتاب )ضوء الفجر( ؟ 9س
 . حةبنزعتها الّرومانسيّة الواضتضّمن قصائد تميّزت . ماذا تضّمن كتاب )ضوء الفجر( لشكري ؟ 10س
حمن ُشكري في كتابه ضوء الفجر ؟11س  ما تحته خّط في الّسؤال السَّابق  . بَِّم تميَّزت  قصائد عبد الرَّ
ن ُشعـراء مدرسة الّديوان 12س ح النّزعة الّشعـريّة لكّل شاعـر مِّ  ؟ . وّضِّ

 النّزعة العاطفيّةجـ. المازني :          النّزعة العـقليّةالعـقّاد :  -ب  النّزعة الّرومانسيّة شكري :  -أ      جواب:      
 

د والتّشاؤم،  بالّشكوى واأللمانفرد بنزعة عاطفيّة زاخرة  . بَِّم انفـرد شعـر المازني ؟ 13س  . وُمفعََمة بالتَّمرُّ
 ما تحته خّط في الّسؤال السَّابق. بَِّم امتازت النّزعة العاطفيّة عند المازني ؟ 14س
 بدت النّزعة العـقليّة واضحة فيه . نحا في شعـره منحًى فكريّاً ، اد ؟ . ما الذي ميَّز شعـر العقّ 15س
ن دواوين العـقّاد ؟ 16س باح . سّمِّ ثالثة دواوين مِّ  . ، ما بعـد البُْعـد ، أشجان الليل ، أشباح األصيل ، وهج الّظهيرة يقظة الصَّ
 جدددداااااً  هاااااامّ ما موضوعات القصيدة عند جماعة الّديوان ؟         . 17س

اعـر  -أ جواب: ن تأمُّالت فكريّة ونظرات فلسفيّة . : أواالهتمام بالعالم النّفسّي للّش   ما يتّصل بالعالم النّفسّي م 

ن لوٍن وحجم بل يهتّمون بصدى ذلك في النّ فس  : أو  االهتمام ببعض الموضوعات الحّسيّة -ب            عدم االهتمام بالوصف الخارجّي م 

 إلنسانيّة .ا                 
ح ذلك ؟ . مِّ 18س  ن موضوعات القصيدة عند جماعة الّديوان االهتمام بالعالم النّفسّي ، وّضِّ

 الموضوعات التّقليديّة ؟  بيّن رّد فعـل جماعة الّديوان على استقـرار الشُّعـراء الُمحافظين في  صيغة بديلة:
ن تأّمالت فكريّة ونظرات فل، اهتّموا بالعالم النّفسيّ  جواب: ن الحديث عن حقائق الكون وأسرار الوجود،  سفيّةوما يتّصل به م   ولذلك أكثروا م 

ن أسئلة : 19س  . اقرأ األبيات اآلتية ثُّم أجب عّما يليها مِّ
 سؤاَل الطَّفلِّ لألُّمِّ   أســائـُل أُّمـنـا األرضـا              
 إلى إدراكه علمي  فتُخـبـرني بما أفـضـى                   
ـــن أّمٍ ج               إذا ما أنجبْت تئدُ   ــزاهـــا هللاُ مِّ
 وتأكُل لحَم ما تَلُِّد   تُغذّي الجسَم بالجسمِّ              

  عبّاس العـقّادَمن قائل األبيات السَّابقة ؟  -أ
ذت منها األبيات السَّابقة ؟  -ب  األرضما عنوان القصيدة التي أُخِّ

ن تأمُّالت فكريّة ونظرات فلسفيّةاألبيات الّسابقة ؟ جـ. ما الموضوع الّرئيس الذي تُمثّله    االهتمام بالعالم النّفسّي للّشاعر وما يتّصل به م 
 االتّجاه الّرومانسّي د. ما االتّجاه الذي تُمثِّّله األبيات السَّابقة ؟ 

 هـ. ما الفكرة أو)المضمون( أو )الحقيقة( التي يتحّدث عنها الّشاعر في األبيات؟
 : عّم يتحّدث العـقّاد في قصيدة )أُّمنا األرض( ؟غة بديلة صي     

ن بني البشر رفات واشتمال هذه األرض على،  الحياة واستمرارها بين األمس واليوميتحّدث عن         . الماضيين م 
 

ن أسئلة : 20س  . اقرأ األبيات اآلتية ، ثُّم أجب عّما يليها مِّ
َممُ    ـُن َمْظلَـَمـٍة رأْيُت في النّومِّ أنّي َرهْ        ن المقابرِّ َمْيتَاً حولَهُ رِّ  مِّ
 وال طموٌح وال ُحْلٌم وال َكلِّمٌ    ناٍء عن النَّاسِّ ال صوٌت فيزعجني        
ن عـيوبِّ العـيشِّ قاطـبـةً        ٌر مِّ  فليَس يطرقُـني َهـمٌّ وال ألـمُ    ُمطّهِّ

ذت منها األبيات السَّابالقصيدة التي  ما اسم -أ  ثـُحْلم بالبعقة ؟ أُخِّ
 عبد الّرحمن ُشكريَمن قائل األبيات السَّابقة ؟  -ب

ن موضوعات القصيدة عند جماعة الّديواناألبيات ما الموضوع الذي تنتمي إليه جـ.   االهتمام بالعالم النّفسي للّشاعـر؟  السَّابقة مِّ
 ّرومانسيّ االتّجاه ال. ما االتّجاه الّشعري الذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟ د

 . وّضح الّصورة التي صّور الّشاعـر فيها نفسه في األبيات الّسابقة ؟    هـ
ن جديد  ،ميتاً صّور نفسه   :جواب       ن فزع وخوف  ،يُبعث م   .ويستغّل ذلك لتصوير إحساسه بثقل الحياة ،  فيرى ما يكتنف النّاس م 

    ُف البعـثَوصْ و. ما مضمون األبيات الّسابقة )فكرتها أو محتواها( ؟ 
 اآلتية ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها :  . اقرأ األبيات21س

مُ    يَُهـمُّ ويُـعـيـبـهُ النُّهـوُض فـيجـثِّــُم        ُم إاّل ريُشهُ ليَس يعـزِّ  ويعـزِّ
مُ   ويُثقلُهُ حـمـَل الجـناحـيـنِّ بــعـدمـا          أقاّلهُ ، وهو الكاسُر الُمتقّحِّ
 يَُحطُّ عليه أْم بماضيه يـحلُـُم؟  ُض أحياناً فهل أبصَر الّردى   ويُغمِّ       
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 يَفِّرُّ بُغاُث الّطيرِّ عنها َويُْهَزمُ    لعـينيك يا شيُخ الـّطـيور َمـهـابـةٌ       
ُكّلِّ شباٍب هـيبةٌ حيَن يَـْهـَرمُ    وما عجزْت عـنَك الغَـداةَ وإِّنّــمـا        لِّ

ذت منها األبيات الّسابقة ؟ ما عنوان القصيدة ال -أ  العـقاب الهـرمتي أُخِّ
 عبّاس العقّادَمن قائل األبيات الّسابقة ؟  -ب

 االهتمام ببعض الموضوعات الحسيّة ليُعـبروا منها إلى داخل أنفسهم .ما الموضوع الّرئيس الذي تدور حوله األبيات الّسابقة ؟ جـ. 
ح الّصورة التي رسمها الّشاعد  قاب في هذه األبيات ؟ للع رـ. وّضِّ

 ما الفكرة التي يتوقّف عندها الّشاعر في األبيات الّسابقة ؟صيغة بديلة :      
ن الّصورة الجزئيّة إلى صورة ُكليّة أعـمق وأشمل ، وّضح ذلك ؟صيغة بديلة أخرى :   انتقل الّشاعر في األبيات الّسابقة مِّ

ن احاسيس العجز  لم يتوقّف عند صورة العقاب الهرم وعجزه  جواب:     عن الّطيران حسب ، بل تعّداه إلى ما أثارته هذه الّصورة في نفسه م 
ن الّصورة الجزئيّة إلى صورة ُكليّة أعمق وأشمل . بعد القّوة والّضعف بعد            دة . فالّشاعر انتقل م   الّش 

        َوْصُف العـقابهـ. ما مضمون األبيات الّسابقة )فكرتها أو محتواها( ؟ 
 

 . اذكر الّسمات الفنّيّة لجماعة الّديوان ؟ 22س

عـرّي  -أ        (بديل عن التّجديد الّشعريّ )  الثّورة على التّقليد والجمود . أو:على مستوى الّشكل والمضمون التّجديد الّش 

 التّأثُّر باألدب اإلنجليزّي .  أو:   التّأثُّر باألدب الغربيّ  -ب      

  لوحدة العضويّة .اجـ.       
 . التّأثُّر بمدرسة التّحليل النّفسيّ د.       
  . التّعـبير عـن حقائق الكون واإلنسان أو: التّعبير عن الذّات اإلنسانيّةهـ.       
 . ُمعالجة األمور الفلسفيّة العـقليّةو.       

عـريّة الّرومانسيّة التي تُمثِّّل العبارة 23س    اآلتية :. حّدد المدرسة الّشِّ
 . يّة وتحّدثوا عن أثرها في نفوسهماهتّموا ببعض الموضوعات الحسّ  أ(     
  الميل إلى معالجة األمور الفلسفيّة .   ب(     

 جماعة الّديوان:  جواب         
 

ح المقصود بجماعة الّديوان ؟24س   . وّضِّ
 ، وتعود تسميتها لكتاب )الّديوان في األدب والنّقد(  ،)شكري والمازني والعّقاد(الثة تمثّلت بالّشعراء الثّ  ، أحد االتّجاهات الّرومانسيّة  جواب:

 . تهتّم بالعالم النّفسّي للشَّاعـر وبعض الموضوعات الحّسيّة           
 

ن موضوعات القصيدة عند جماعة )الّديوان( :25س ن البيتين اآلتيين مِّ  . ما الموضوع الذي يُمثّله ُكل بيت مِّ
َمـمُ   رأيُت في النّوم أنّي رهُن َمْظلمٍة  -1      َن المقابرِّ ميتاً حـولَهُ رِّ  مِّ

مُ   يَُهـمُّ ويُـعـييهِّ النّهـوُض فَـيَْجـثُـُم  -2      ُم إاّل ريُشهُ ليَس يَـعـزِّ  ويعزِّ
 لحسيّة( .االهتمام ببعـض الموضوعات ا : «2»االهتمام بالعالم النّفسّي/ البيت  : «1»)البيت :  جواب    
ن موضوعات القصيدة عند جماعة ال26س ح ذلك ؟ ّديوان ، االهتمام بعض الموضوعات . مِّ  الحّسيّة ، وّضِّ

ن خالل فهمهم للحياة عن الموضوع الحّسّي   جواب:  . ليعبروا منه إلى داخل أنفسهم، ويتحّدثون عن أثر هذا الموضوع في نفوسهميتحّدث م 
 

 لـ )عبد الّرحمن شكري( كتاب ضوء الفجرتضّمن قصائد تميّزت بنزعتها الّرومانسيّة الواضحة ؟ . حّدد اسم الكتاب الّذي 27س
        **************************************************************************************************

 جـمــاعـــة أبـــولّــــو : 

ن القرن العشريناية في بد. متى تأّسست جماعة أبولو ؟ 1س  . العقد الّرابع م 
 جماعة أبولو ؟ )نشأت( اذكر األسباب والّظروف التي ساعدت على ظهور. 2س

ن خصائص مسقطين أسوأ ما فيها . -أ        الّصراع بين الُمحافظين وجماعة الّديوان فظهر شباب في مصر أخذوا أجمل ما في الجماعتين م 
عـر في الّسياسة وتحّوله لبيانات حزبيّ ساء هـؤالء الّشباب است -ب   ن العاطفةهالك الّش   والّصدق .  ة وخلّوه م 
ن العاطفة جـ.         .لم يُعجبهم تعّمق الّشعـراء في القضايا الفلسفيّة الُمجّردة م 
ن الّشعـر الّروماند.          سّي والّرمزّي دوراً في ظهـورهـم .كان لتأثُّرهم بالّشعـر المهجرّي لغة وأسلوباً واّطالعهم على نماذج م 

ن سمات  ين الُمحافظين وجماعة الّديوان ؟ . عّم كشفت المعركة ب3س ن خصائص وأسوأ ما فيها م   .كشفت عن أحسن ما في التّيارين م 
ن الشُّعراء العاطفيّين؟4س  . ما أثر هذا الّصراع، وما الذي استصفته تلك الجماعة مِّ

ننتج عنه ظهور جماع  جواب: ن الشُّعـراء العاطفيّين ، والذي استصفته هذه الجماعة م  ن  ة م   الّصراع بين االتّجاهين أجمل ما فيها وأسقطت م 
 حسابها المثالب لكّل اتّجاه .          

 ما األمور التي استاءت منها جماعة أبولو ؟. 5س
ن العاطفة والّصدق تحّول الّشعر إلى بيانات  -ب  ياسة استهالك الّشعر في حومة السّ  -أ  حزبيّة باردة، وقوالب لفظيّة تخلو م 

 ة .  تعّمق بعض الّشعـراء في الجانب الذّهنّي القائم على األفكار الُمجّردة والقضايا الفلسفيّة التي تنقصها العاطفة واالنفعاالت الحارّ جـ. 
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 لذي كان يصبو إليه جماعة أبولو ؟. ما ا6س
 تمثّلوا الّشعر المهجرّي لغة وأسلوباً كونه متنفّساً لهم .. جـ   الخروج عن المألوف. ب ار     الجّدة واالبتك -أ     جواب:

 . ما الذي أثّر في جماعة أبولو ؟ 7س
ً  -أ    جواب: عـر المهجرّي والذي اتّخذوه متنفّساً لهم ، فتمثّلوا ذلك الّشعر لغة وأسلوبا  . الّش 

 .الّرومانسّي إلى الّشرق العربّي روبّي ومنهم انتقلت خصائص المذهب الّرمزّي األوالّشعر الّرومانسّي و -ب            
 . أحمد زكي أبو شادي ، ومركزها القاهرة . َمن رائد جماعة أبولّو ، وأين كان مركزها ؟ 8س
عـر والفّن عند اإل  . ما سبب تسمية جماعة )أبولو( بهذه التّسمية ؟ 9س  . غريقنسبة إلى إله الّشمس والّش 
 

ح ذلك. 10س  ؟ )علّل( تأثّر شعراء أبولو  بشعـراء المهجر الّشمالّي ، وّضِّ
ن جّدة وابتكار ، وخروج على المألوف ، فتمثّلوا ذلك الّشعـر لغةً وأسلوباً . جواب: ّما يصبون إليه م     حيث وجدوه متنفّساً لهم ، وشيئاً م 

 العربّي ؟كيف انتقل المذهب الّرومانسّي إلى الّشرق . 11س
ن األدباء الّذين حملوا الثّقافة الغربيّة أمثال : أحمد زكي أبوشادي ، إبراهيم ناجي . جواب:  عن طريق فئة م 

 . وّضح المقصود بجماعة أبولو ؟ 12س
عـر والفّن عند1932هيئة أدبيّة رومانسيّة جديدة أّسسها أحمد زكي أبو شادي عام  جواب: ن أبرز  م نسبة إلى إله الّشمس والّش   اإلغريق ، وم 
 ، محّمد الهمشرّي وأبو القاسم الّشابي وأحمد الّشايب وحسن الّصيرفي إبراهيم ناجي، على محمود طه :بي شاديأعالمها باإلضافة أل         

ن أعالم مدرسة أبولو ؟ 13س  انظر ما تحته خّط في الّسؤال الّسابق. اذكر ثالثة مِّ
 أمين سّر جماعة أبولومد زكي أبو شادي ؟ . ما المنصب الذي تواّله أح14س
 الّشاعـر أحمد شوقي . َمنِّ الشَّاعـر الذي ُعيِّّن رئيساً للجماعة ؟ 15س
 م1932 تشرين أّول عام . في أي عام توفّي أحمد شوقي ؟16س
 خليل مطران. َمن الّشاعر الذي تّم اختياره رئيساً للجماعة بعد وفاة شوقي ؟ 17س
 ن موضوعات القصيدة عند جماعة أبولو ؟ . اذكر ثالثة مِّ 18س

 نزعة الّشكوى والحرمانجـ.  االهتمام بالُحّب والحديث عن المرأة -ب  االندماج في الّطبيعة ومناجاتها     -أ   جواب:
ح ذلك19س ن موضوعات القصيدة عند شعـراء أبولو االندماج في الّطبيعة، وّضِّ  ؟ . مِّ

 في ُحّب الّطبيعة حتى أصبحت عندهم :لقد غالى ُشـعـراء أبولو    جواب:
 .المالذ الذي يجدون الّسكينة في جوارها األُّم الرؤوم ، و -أ           
ا يصفون مشاهدها الجذَّابة .ال يقبلون عليها واصفين، وإنّما ينغمسون فيها  -ب             مَّ  ، ويصفون أحاسيسهم ومشاعرهم نحوها أكثر م 

 ( من الّسؤال الّسابق .أ + بنقطة )؟  ولو للّطبيعةشعراء أب. ما نظرة 20س
ن أسئلة : 21س  . اقرأ األبيات اآلتية ، ثُّم اجب عّما يليها مِّ

 كم أطلَت الوقوف واإلصغاءَ       قُـلـُت للـبحـرِّ إْذ وقـفـُت مساًء           
 واءَ وشربَت الّظالَل واألض      وجعـلَت النّسـيـَم زاداً لـروحـي           
قـتْـنـا وصـيّرتـنا هـباء      أنَت عاٍت ونحُن حرُب الليالي            َمـزَّ

 خواطر الغروبما عنوان القصيدة التي أُخذت منها األبيات الّسابقة ؟  -أ
ن موضوعات شعراء أبولو ؟  ما االتّجاه -ب   . االتجاه الّرومانسيّ الّشعرّي الذي تمثّله األبيات الّسابقة مِّ

 االندماج في الّطبيعة ومناجاتها ا الموضوع الّرئيس الّذي تدور حوله األبيات الّسابقة ؟ جـ. م
 البحرجـ. َمن يُخاطب الّشاعر في هذه األبيات ؟      
 إبراهـيم ناجي لَِّمْن تُنَسب قصيدة )خواطر الغروب( ؟  أو:د. َمن قائل األبيات الّسابقة ؟      

 
ح مفهوم الُحّب عند22س   ُشعراء أبولو أو مفهوم الُحّب عند الّرومانسيّين ؟ . وّضِّ

ن نكبات الّدهـر جواب: ن هموم الحياة وعزاء م   . ، فكانوا يُحلّقون في أفكارهم وعواطفهم فوق هذا العالم األرضّي المؤلم هو مالذ م 
 

   . اقرأ األبيات اآلتية ، ثُـّم أجب عـن األسئلة التي تليها :23س
بـاحِّ الـجـديـدِّ   أنـتِّ كـالـطُّـفـولـةِّ كاألحــَعـْذبـةٌ          المِّ كاللْحنِّ كالصَّ

 ـراءِّ كالوردِّ كابـتسامِّ الـولــيـدِّ   كالّسماءِّ الّضحوكِّ كالليلةِّ القـمـ       
 مـاَت في أمسَي السَّعيدِّ الفـقيدِّ   أنتِّ تحـييـَن فـي فـؤادَي مـا قـدَ        
باُح الجمـيُل يُنْ         ـُش بالّدف والصَّ  ءِّ حـيــاةِّ الـُمـحــطَّـمِّ الـمـكـدودِّ   عِّ

 . أبو القاسم الشَّابيّ َمن قائل األبيات الّسابقة ؟  -أ          
 .  صلوات في هيكل الُحبّ ما اسم القصيدة التي أُخذت منها األبيات الّسابقة ؟  -ب          
 .  االهتمام بالُحّب والحديث عن المرأةابقة ؟  جـ. ما الموضوع الذي تُمثّله األبيات السَّ           

 . االتّجاه الّرومانسيّ د. ما االتّجاه الّشعـرّي الذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟            
 .مـدرسة أبولو الّشعـريّة   هـ. ما االتّجاه الشَّعـرّي الّرومانسّي الذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟            

 ّضح التّيّار العاطفّي الذي اتّخذه ُشعـراء أبولو ؟ . و24س
   ؛ فالُحّب عندهم ُمتعة للّروح ال للجسد .ن واأللم والعذاب والّضنى واألرقالتّيّار العاطفّي يتمثَّل في فلسفتهم العاطفيّة المملوءة بالُحّب والحرما  جواب:     
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ن موضوعات القصيدة عند شعـراء أبولو االهتمام با25س ح ذلك ؟ . مِّ  لُحّب والحديث عن المرأة ، وّضِّ
ن نكبات الّدهـر -أ  جواب:      ن هموم الحياة وعزاء م   . الُحّب عندهم مالذ م 

 أخذ ُشعـراء أبولو تيّاراً عاطفيّاً يتمثّل في فلسفته العاطفيّة المملوءة بالُحّب والحرمان واأللم والعذاب واألرق . -ب               
 .عة للّروح ال للجسد الُحّب عندهم متجـ.        

ن مظاهر نزعة الّشكوى والحرمان عند جماعة أبولو ؟ 26س  . بيّن مظهرين مِّ
 .التّشاؤم والقلق والحيرة  أو:الحديث عن الموت والفناء والعدم   -ب     النّدم والُحزن والكآبة واأللم  -أ      جواب:     
ف نظرة شعراء أبولو لإلنسان27س بُه األلم ؟  )المرء ، الفرد(  . صِّ  وال شيء يسمو به كما يسمو هذا األلم .  ، طفل يُعذّ 
 . ما الّسمات الفنيّة للقصيدة عند جماعة أبولو ؟ 28س

عـريّة     -أ   جواب:       التّعبير بالّصورة واللفظ الموحيد.  التّنويع الموسيقيّ جـ. الوحدة العضويّة        -ب    التّجربة الّش 
ن الّسمات ا29س عـريّة، وّضح ذلك؟. مِّ  لفنّيّة للقصيدة عند جماعة أبولو، التّجربة الّشِّ

ن أعماق الّشاعـر  جواب:       ، حيث يستجيب ألي عامل أو مؤثّر استجابة انفعاليّة قد يكتنفها التّفكير وقد ال يكتنفها ؛صارت القصيدة تنبع م 
 . ال تتخلّى العاطفة عنها أبداً ولكن                

 .تمثيل الّشعر لخلجات النّفس ، وتأّمالت الفكر وهّزات العواطف جماعة أبولو ؟ . إالَم دعت 29س
ح المقصود بـ )الوحدة العضويّة( عند جماعة أبولو ؟ 30س  . وّضِّ

 .تتفاعل عناصرها جميعاً كما تتفاعل األعضاء الُمختلفة في الجسم الحّي ، وبنية عضويّة حيّة ، القصيدة عمل متكامل أْي أّن   جواب:     
ن خصائص القصيدة عند جماعة أبولو ، التّعبير بالّصورة واللفظ الموحي ، وّضح ذلك ؟ 31س  . مِّ

ً اعتنت مدرسة أبولو بال جواب:      ن تأثير المدرسة الّرومانسيّة اإلّصورة الّشعريّة اعتناًء واضحا عـر الُمعاصر، والتّعبير بالّصورة كان م   نجليزيّة في الّش 
ّما يأتي : )االتّجاه الّشعرّي( لّشعريّة . حّدد المدرسة ا32س  التي تُمثّل ُكل عـبارة أو سمة مِّ

الت الفكر وهّزات العواطف وشعر المناسبات . -أ        دعوا إلى تمثيل الّشعر لخلجات النّفس وتأمُّ
 أصبحت الّطبيعة عندهم األُّم الرؤوم . -ب      
 يرون أّن المرء طفل يُعذّبه األلم . جـ.      
عـر ما كان أنّات خالصة .        د. يرون أّن أروع الّشِّ
 هـ. يجدون في الّشكوى راحة نفسيّة عميقة .     
  . جماعة أبولو الّرومانسيّة : جواب          
 

 . اقرأ األبيات اآلتية ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها : 33س
ً  ـوى   َم هللا الهـؤادي ، رحـيا ف            ن خياٍل فََهوى كان صْرحا  مِّ
 واروِّ عنّي طالما الدَّمُع روى  اسقني واشرْب على أطـاللـه            
ـن أحـاديـث الـجـوى   يف ذاك الُحبُّ أمسى َخبَراً ـك             وحديثاً مِّ

ت منها األبيات الّسابقة ؟  -أ              األطاللما عنوان القصيدة التي أُخذِّ
 الوحدة العضويّةخلص سمة فنيّة لألبيات الّسابقة ؟ است -ب            
 جماعة أبولوجـ. ما المدرسة الّشعريّة التي تُمثّلها األبيات الّسابقة ؟             
 االتّجاه الّرومانسيّ د. ما االتّجاه الّشعرّي الذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟             
 إبراهيم ناجي: َمن قائل قصيدة األطالل ؟ أو ابقة ؟هـ. َمن قائل األبيات السّ            

ن الّدواوين الّشعريّة إلبراهيم ناجي ؟ 34س  وراء الغمام ، ليالي القاهـرة ، الّطائر الجريح . . اذكر ثالثة مِّ
ف بالّشاعر محمود ناجي ؟ 35س  . عّرِّ

ن  جواب:      عـريّة م   م .1923، تعلّم فيها وتخّرج في ُكليّة الّطّب عام م8189القاهـرة عام ، ُول د في مؤّسسي جماعة أبولو الّش 
ح المقصود بالّصورة الّشعريّة كما يراها إبراهيم ناجي ؟ 36س  . وّضِّ

ن شعره ، يكون   جواب:      اعـر قطعة م   شديد ، وُمجسَّم بارز تجاه بصرك . الّشيء كأنّه مرسوم أمامك بوضوح أْن تقرأ للّش 
عـر الُمعاصر . في التّعبير بالّصورة واللفظ الموحي ؟ . بَِّم تأثّرت جماعة أبولو 37س  بالمدرسة اإلنجليزيّة الّرومانسيّة في الّش 
 . اقرأ األبيات اآلتية ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها : 38س

 ن صباحاً ومساءْ ـيـلِّّـ صـوالمُ   هـذه الكـعــبـةُ ُكـنّـا طـائـفــيـهــا             
 كـيف بـاهلل رجــعــنا ُغــرباءْ   سجدنا وعـبدنا الُحْسَن فـيهاكْم             
 في جموٍد مثلما تلقى الجديدْ   داَر أحــالمـي وُحـبّـي لُـقـيـتـنـا             
ـْن بعـيدْ   أنكـرتنا وهـي كـانـت إْن رأتـنا               يضحُك النّور إلينا مِّ
 العـودةمنها األبيات السَّابقة ؟ ما عنوان القصيدة التي أُخذت  -أ      
 إبراهـيم ناجيَمن قائل األبيات السَّابقة ؟  -ب      
ن خالل الّصورة ؟        )ما مضمون وموضوع األبيات الّسابقة ؟(  جـ. ما الفكرة التي يُريد الشَّاعـر أْن يُبيّنها مِّ
 ها تغيَّرت .تصوير أحاسيسه ، وقد عاد إلى دار الحبيبة فوجد   جواب:        
 التّعبير بالّصورة واللفظ الموحيد. استخلص سمة فنيّة تمثّلها األبيات الّسابقة؟       
 االتّجاه الّرومانسيّ هـ. ما االتّجاه الّشعرّي الذي تُمثّله األبيات السَّابقة ؟       
 وجماعة أبولو. ما المدرسة الّشعريّة التي تُمثّلها األبيات السَّابقة ؟       
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ح ذلك ؟ . 39س ن سمات القصيدة عند جماعة أبولو التّنويع الموسيقّي ، وّضِّ  مِّ
 ما العوامل المؤثِّّرة في التّنويع الموسيقّي ؟صيغة بديلة :           

ن أين يأتي التّنويع الموسيقّي في قصائد جماعة أبولو ؟            صيغة أخرى وزاريّة : مِّ
عـريّ  /  كثرة التّنويع في القافية /واحدة  تغيير مقاطع القصيدة ال  جواب:  . اختيار األوزان الخفيفة والمجزوءة / التّنويع في الوزن الّش 

 جماعة أبولوأشعارهـم ؟  ار األوزان الخفيفة والمجزوءة في. َمن الشُّعـراء الذين كانوا يميلون الختي40س

 ما كان فيه الّشكوى والحرمان .  أو:ت خالصة ما كان أنّا. ما نظرة شعراء أبولو إلى أروع الّشعر ؟ 41س

           *************************************************************************************** 

 الــــّشـــعـــــر الـــمــــهــــجــــرّي : -3                               
 . وّضح المقصود بالمهجرّيين في العصر الحديث ؟ 1س

ن بطش العثمانيّين، وتطلُّعاً إلى مجٍد جديد وعيش جواب: ن الّسوريّين واللبنانيّين تركوا وطنهم األُّم في بالد الّشام، فراراً م   رغيد ،  جماعة م 
 فنزحوا إلى األمريكيّتين الّشماليّة والجنوبيّة .         

 رّيين في مهجرهم نشاط أدبّي واضح ، بيّن ذلك .ظهر للمهج. 2س
 .( أصدروا صحفاً ومجاّلٍت تحوي  أعمالهم وإنجازاتهـم اإلبداعـيّة ب    أنشأوا جمعيّات وروابط أدبيّة  أ(     جواب:

ن الّروابط األدبيّة التي كّونها المهجريّون ؟3س  العصبة األندلسيّة -ب  الّرابطة القلميّة -أ        . اذكر رابطتين أدبيّتين مِّ
 . وّضح المقصود بـ : الّرابطة القلميّة ، العصبة األندلسيّة ؟4س

ست في الواليات المتّحدة ا: الّرابطة القلميّة  -       ن الشُّعـراء ومقّرها نيويورك م1920ألمريكيّة عامجماعة أدبيّة أُّس   ، ضّمت رهـطاً م 
 اللبنانيّين والّسوريّين المهاجرين إلى أمريكا الّشماليّة .  واألدباء                            

ست في البرازيل عام :  صبة األندلسيّةـالع -       ن أقدر 1933رابطة أدبيّة أُّس   م ترعى األدباء في مهاجرهم الجديدة ، انضّم إليها نُخبة م 
ن أشهر أعضائها، دباء والشُّعـراءاأل                           ، رشيد خوري .شكـر هللا الجرّ ، علوف، إلياس فرحات، شفيق معلوفميشال م: وم 

 جبران خليل جبران. َمن رئيس الّرابطة القلميّة ؟ 5س
ن أعضاء الّرابطة القلميّة ؟ 6س  .ميخائيل نعيمة ، إيليا أبو ماضي ، نسيب عريضة ، رشيد أيوب . اذكر ثالثاً مِّ
ن مؤلّفات الرّ 7س  ابطة القلميّة ؟ . اذكر أربعاً مِّ

الجداول والخمائل لـ )إيليا أبي ماضي( ، قصيدة المواكب لـ )جبران خليل جبران( ، البدائع والّطرائف لـ )جبران خليل جبران( ،  جواب:
 األرواح الحائرة لـ )نسيب عريضة( ، همس الجفون لـ )ميخائيل نعيمة( .

 معـلوفميشال . َمن هو رئيس رابطة العصبة األندلسيّة ؟ 8س
ن اعضاء العصبة األندلسيّة ؟9س  .ميشال معلوف ، إلياس فرحات ، شفيق معلوف ، الّشاعر القروّي )رشيد خوري(  . اذكر أربعاً مِّ
 قيصر سليم الخوري. َمن الّشاعر المهجرّي الُملقّب بـ )الّشاعـر المدنّي( ؟ 10س
 ذكر مؤلّفيها ؟  . اذكر ثالثة مؤلّفات صدرت ألعضاء العصبة األندلسيّة مع11س

 . ()الّشاعر القرويّ  لـ رجانـعيناك مه،  )شفيق معلوف( لـ نداء المجاديف،  ()شفيق معلوف ملحمة عبقر لـ  جواب: 
 . انسب المؤلّفات اآلتية ألصحابها : 12س

 .إلياس فرحات فرحات :  جـ. ديوان   للّشاعـر القرويّ ديوان القروّي:  -ب للّشاعـر القروّي     لكّل زهير عبير:  -أ      
ن الّشعراء واألدباء المهجريّين الّذين انظّموا إلى العصبة فيما بعد ؟ 13س  . سّم أربعة مِّ

  قيصر سليم خوري، توفيق قربان، جبران سعادة ، رياض معلوف ، سلمى صائغ .  جواب:
ن موضوعات الّشعـر المهجرّي ؟13س  . اذكر ثالثاً مِّ

ل في الّطبيعة ومظاهـر الكون /ائيّة الثّورة على الثّن جواب:  .النّزعة القوميّة  /الحنين إلى الوطن  /النّزعـة اإلنسانيّة  / التّأمُّ
ح المقصود بالثّورة على الثّنائيّة عند المهجريّين ؟ 14س  . وّضِّ

عـر المهجرّي يدعـو إلى تحطيم الثّنائيّة التي تقسم الوجود إلى شطرين  جواب:  شّر ونور وظالم وإيمان وكفر وسيادة وعبوديّة خير و :إّن الّش 
 وسرور وُحزن وعدل وُظلم وقّوة وضعف           

ح رأي الشُّعـراء المهجريّين في الثّنائيّة ؟ 15س  . وّضِّ
ن وجهة نظر ُشعراء المهجر؟(  ةبديل صيغة  م2002وزارّي  : )ما نقيض الثّنائيّة مِّ
ن هذه الثّنائيّة بل ُهـناك وحدة شاملة ال أساس لها في الواقعلثّنائيّة يرى المهجريّون أّن ا: جواب  .، والحقيقة األزليّة هي أنّه ليس ثّمة شيء م 

ن الشُّعـراء المهجريّين ظهرت في أشعارهم الّدعوة إلى تحطيم 16س ن غيرهم. اذكر ثالثة مِّ   ؟ الثّنائيّة أكثر مِّ
 . أبو ماضيليل جبران، ميخائيل نعيمة، إيليا ُجبران خ  جواب:

ن أسئلة :17س  . اقرأ األبيات اآلتية ثُّم أجب عّما يليها مِّ
 بيـن روحٍ وجـسـدْ   لم أجد في الغاب فرقاً            
 والنَّـدى مـاٌء َرَكـدْ   فـالـهـوا مـاٌء تـهـادى           
 والثّرى زهـٌر َجَمْد   والشَّذا َزْهـٌر تـمـادى            

 الـمـواكـب  ما عنوان القصيدة التي أُخذت منها األبيات السَّابقة ؟ -أ            
 جبران خليل جبرانَمن قائل األبيات الّسابقة ؟  -ب            
ن موضوعات الّشـعـر المهجرّي الذي تدور حوله األبيات ؟جـ.               .الثّورة على ثنائيّة الّروح والجسد   ما الموضوع مِّ
 . بيّن نظرة جبران إلى الغاب كما تظهر في األبيات السَّابقة ؟ د            

ن هذه الالغاب عند جبران   جواب:                  .وانطالق إلى الالمحدود ومعانقة للمطلق ثّنائيّة تحطيم للثّنائيّة ، والذّهاب إليه انعتاق م 
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ل في الطبيعة ومظاهر ا18س ن موضوعات شعر المهجر التأمُّ  ؟ لكون، وّضح ذلك. مِّ
ليّة في الّطبيعةعـنَي الشُّعـراء المهجريّون جميعهم با جواب:  فهم يعشقونها     ويُقّدسونها، وهم عميقو اإلحساس بها وعميقو ، لنّظرات التأمُّ
 اق نفوسهم وحيرتها .الُحّب لها واالتّصال بها ، يناجونها ويستلهمونها ويتمثّلون بها ويبثّون آمال قلوبهم وآالمها وأشو         

ل العميق في أسرارها ، الحنين لربوع بالدهم  . بَِّم توحي الّطبيعة لُشعـراء المهجر ؟ 19س  .والتّأمُّ
ل ُشعراء المهجر ؟  .20س ن الوجود المعنوّي / وصف الّطبيعة بَم ُشغِّ   .تنبّهوا إلى ما وراء مشاهدها المنظورة م 
ن أسئلة : اقرأ األبيات اآلتية ، ثُّم أج. 21س  ب عّما يليها مِّ

 ُشُهُب واألرُض ُكلُّها محرابي     ولَْيُك الليُل راهبي وشموعي الـ             
 ُسَوراً مـا قـرأتُـهـا في كـتـاب     وكـتـابـي الــفــضـاُء أقــرأُ فـيـه            
 أحالُمـهـا أهـدابـي ولـتـعـانـقْ      َولَـتُـَكـّحـْل يُد الّسـماء جـفـونـي           
باحِّ جـبـيـني             ـلـبـابـي     َوْليُـقـبِّّـْل فــُم الـصَّ ـر أريــُجـهُ جِّ  َوْلـيُـعـّطِّ

ل في الّطبيعة ومظاهـر الكون   ي تدور حوله األبيات السَّابقة ؟ما الموضوع الّرئيس الذ -أ              .التأمُّ
 إيليا أبو ماضيت الّسابقة ؟ َمن قائل األبيا -ب            
 الّشعـر المهجريّ جـ. ما الجماعة الّشعريّة التي تُمثّلها األبيات الّسابقة ؟             
 االتّجاه الّرومانسيّ د. ما االتّجاه الّشـعـري الذي تُمثّله األبيات ؟             

 
ن موضوعات الّشعر المهجرّي )النّزعة اإلنسانيّة( ، وضّ . 22س  ح ذلك ؟مِّ

ح مفهوم النّزعة اإلنسانيّة في الّشعـر المهجرّي ؟ صيغة بديلة :   وّضِّ
 

 بيّن نظرة الّشعر المهجرّي للوجود والحياة والُمجتمع البشرّي ؟  صيغة بديلة :
 م ويستغرق العالم ُكلّه، تنظر للوجود والحياة والمجتمع البشرّي نظرة خير وُحّب، وتعمل على إيجاد مجتمع أفضل يُضّم النّاس جميعه جواب: 

ه الوئام .      ويسود الحياة فيه التّعاُطف والّسعادة ويعمُّ
 ؟ماذا نلمح في دواوين شعـراء المهجر. 23س

ف والزهد هي الغالبة على أشعارهم  -أ    جواب:  .نزعة التّأمل والتّصوُّ
ن خاللها  -ب              أرواحهم الهائمة ونفـوسهم البائسة الحزينة . ظهور اليأس والُحزن في أشعارهـم : فتلوح م 

 ؟  العاّم لإلنسانيّة. وّضح المفهوم 24س
 نظرة واسعة إلى الحياة وإلى الوجود وعلى األخص المجتمع البشرّي ولها معاٍن تتعلّق بالجنس البشرّي .   جواب:

 . اذكر أربعة معاٍن إنسانيّة تتعلّق بالجنس البشرّي ؟25س
 ُمحاربة النُّظم التي تُباعـد بين اإلنسان وأخيه اإلنسان . -ب   ة والُمثل العُليا بين النَّاس المبادئ السَّاميّ  نشر -أ   جواب:
 : تصوير الحياة بصورة ُمحبّبة للنّفوسأو  تخفيف الّشقاء اإلنسانّي د.      حمة والمحبّة خلق ُمجتمع إنسانّي يسوده العـدل والرّ جـ.            

 رأ األبيات اآلتية ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليه : . اق26س
 ُمكبّاً لتجـني األلـوفْ   رويـدك يـا سـاهــراً                

 إذا ما دهتَْك الُحتوفْ   ستغـدو فتًى خاسراً                
ُع فلساً لفـلسِّ                  ونـفــُســَك ال تـشـبـعْ   تُـجـّمِّ
 ـعُ ـرجِّ ــروُح وال يــــي  اّل اتّعـْظَت بأمٍس فه               

 نـدرة حـّدادَمن قائل األبيات السَّابقة ؟  -أ            
 النّزعة اإلنسانّيةما الموضوع العاّم لهذه األبيات ؟  -ب            
 لإلنسانلَمن يوّجه الّشاعر خطابه في هذه األبيات ؟ جـ.             
 نيّة( التي يتحّدث عنها الّشاعر ؟لمضمون أو الفكرة )القضيّة اإلنساد. ما ا            

 ألنّه سائر نحو َحتْف ه .المال ، ويدعوه إلى الّزهـد فيه  يُخاطب اإلنسان ويأخذ عليه كدحه في َجْمع    جواب:                
 في جمع المال كدحههـ. ما المأخذ الذي يُْؤخذ على اإلنسان في هذه األبيات ؟             
 الّشعـر المهجرّي و. ما االتّجاه الّرومانسّي الذي تُمثّله األبيات السَّابقة ؟             

 
 . اقرأ األبيات اآلتية ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها :26س

ُم في الّسما  قال الّسماُء كئيبةٌ وتـجـّهـمـا                قُْلُت : ابتسم ، يكفي التَّجهُّ
               قُْلُت : ابتسْم ولئْن َجـَرْعـَت الـعـلـقـمـا   : الليالي جّرعتني علقماً  قال             
 طــرَح الـكــآبـــةَ جــانــبــاً وتـــرنّــمــا  ّل غيَرك إْن رآَك ُمـرنّـمـاً ـفلع             

 يإيليا أبو ماضَمن قائل األبيات السَّابقة ؟  -أ        
 النّزعة اإلنسانيّة ما الموضوع الذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟  -ب        
 التي يتحدَّث عنها الشَّاعـر في األبيات الّسابقة ؟  (القضيّة اإلنسانيّة)جـ. ما الفكرة أو المضمون أو         

 .بة إلى النُّفوس تخفيف الشَّقاء اإلنسانّي، وتصوير الحياة بصورة ُمحبَّ   جواب:             
 ابتسمد. ما عنوان القصيدة التي أُخذت منها األبيات السَّابقة ؟         
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ن موضوعات القصيدة في الّشعـر المهجرّي 27س  وّضح ذلك؟ ،إلى الوطن  الحنين. مِّ
ن ُشع  جواب: عـر منه ؛ إذ ال نكاد نجد شاعراً م  ن أبرز خصائص األدب المهجرّي ، وال سيّما الّش  ن الحنين إلى م   ـراء المهجر يخلو شعـره م 

  الوطن األُّم .              
 

 . اقرأ األبيات اآلتية ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليه : 28س
ن أهلي وإخواني  ةً ــجــائـرق هـشَّ ـاَح الـا ريـقّي يـتدف                فأنَت ال شّك مِّ

ــْن أمــٍل ـسـيا أُنـمـي بـنـريـوذكّ                 وجنّحيني أَُرفرْف فوَق أوطـاني  ـُت مِّ
ت ثالثوَن لم أنَس العهوَد وهـل                تُنسى مواثيُق أرحـاٍم وإيــمــانِّ    مـرَّ
مى وطني                وساكنو الّربعِّ أتـرابي وأقـرانيو   األَهـُل أهـلـي وأطالُل الحِّ

 الحنين إلى الوطنجرّي الذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟ ما موضوع الّشعـر المه -أ          
ن هذه األبيات ؟  -ب            ما الفكرة )المضمون( التي تستشفّها مِّ

 يُصّور الّشاعـر لوعة  الُمهاجر في تذكُّره أهله وبلده ، وفي حنينه إلى مسقط رأسه وأقرانه . جواب:              
  نسيب عريضةيات السَّابقة ؟ جـ. َمن قائل األب          

 
 ، إلياس فرحات رشيد خوري؟  . سّم شاعرين تمثّلت في شعرهم النّزعة القوميّة29س
 األحداث الّسياسيّة التي عصفت باألُّمة وال سّيما المأساة الفلسطينيّة . . ما الّسبب الّرئيس في النّزعة القوميّة لدى شعراء المهجر ؟30س
 . فعبّروا عن آالمهم وآمالهم؛  ُحّب الشُّعـراء المهجريّين ألّمتهم العربيّةلّنزعة القوميّة عند المهجريّين ؟ . وّضح المقصود با31س
 اقرأ األبيات اآلتية ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليه : .32س

 المـغــزلهــاّل غــزلـَت بـغــيـر هــذا     يا ُمـغــرياً بـي عــنـكـبــوَت دهـــائــه             
لِّ                إْن ُكنَت يوماً بالوعــودِّ مــكــرَت بـي              أنا غــيـُر عـهــدَك بــالــّزمــانِّ األوَّ
ـل    أغــنــانـَي الــحــقُّ الـــذي أنــا ربُّـــه              ْقــفــةِّ الـمـتسـّولِّ الـمـتـوّسِّ  َعـــْن وِّ
 والمـنزُل الـــمـهـــدوُم إاّل مــنــزلـــي     المسفـوُح منَك سوى دمـي ليَس الّدمُ             
يُف لي، والنّصُر لي      األرُض لي ، والّداُر لي ، والقوُل لي              والفعُل لي، والّسِّ

 . زعة القوميّةالنّ ما المحور العاّم )موضوع الّشعر المهجرّي( الذي تدور حوله األبيات السَّابقة ؟  -أ        
  . يُخاطب بريطانيا بلسان الثّائر الفلسطينيّ َمن يُخاطب الّشاعر في األبيات الّسابقة ؟   -ب        
  . التّعبير عن المأساة الفلسطينيّة؟  األبيات الّسابقة )الفكرة الّرئيسة( جـ. ما مضمون        
 . رشيد خوري. َمن قائل األبيات الّسابقة ؟ د        
 الّشعر المهجريّ ما االتّجاه الّرومانسي الذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟  .هـ        

 أربعاً سمات فنيّة للّشعـر المهجرّي ؟. اذكر 33س
 التّجاوب مع الحياة والحضارة  -أ      
 في حين وقف ُشعراء المهجر الجنوبّي عند حّد  عند ُشعـراء الّرابطة القلميّةالُحريّة في اللغة والتّجديد في األلفاظ واألساليب  -ب      

 .المحافظة على اللغة واألُسلوب ، ولم يُحّدثوا في الّشكل            
 النّزعة الّرومانسيّةد.    شـعـر مهموسجـ.       

ن سمات ُشعراء الّرابطة القلميّة ؟34س  . اذكر أربعاً مِّ
ر في الّصياغة  -أ   جواب: عـريّةد.       االنطالق في الفكر جـ.      ّوع في الموضوعالتّن -ب   التّحرُّ  التّجديد في األوزان الّش 

ن حيث اللغة واألساليب ؟35س  . قارن بين شعراء الّرابطة القلميّة وُشعراء المهجر الجنوبّي )العصبة األندلسيّة( مِّ
 . لفاظ واألساليبأكثر ُحريّة في اللغة ، تجديداً في األ: ُشعراء الّرابطة القلميّة  -
  . المحافظة على اللغة واألسلوب ، ولم يُحّدثوا في الّشكل: شعراء المهجر الجنوبّي  -

ر التّعبيرّي بوضوح عند ُشعراء المهجر ؟ . أين يظهر 36س  . (جبران ، نعيمة ، نسيب عريضةفي كتابات ) التّحرُّ
 ّما ورد في الكتاب الُمقّرر ؟. اكتب أربعة أبيات تُمثّل  الّشعر الّرومانسّي ، مِّ 37س

ـنـا األرضـا             ســؤال الـّطـفـل لـألُم ِّ  أســائــل أمُّ
 إلى إدراكه عــلـمـي  فتُخبُرني بـمـا أفـضـى          
ــن أُّمٍ             إذا ما أنجبْت تــئـدُ   جـــزاهـــا هللا مِّ
ـدُ وتأكُل لحَم    تُغذّي الجسَم بالجسم            ما تـلِّ

 
 . علّل ما يأتي :99س
 فّك ُعرى جماعة الّديوان )انفصال وانقسام جماعة الّديوان( . -1   

 هذه المدرسة .بسبب الخالف الذي دّب بين أقطاب    جواب:       
 تميُّز العـقّاد والمازني على ُشكري في مجال النّقد . -2   

 راً قيّمة ألنّهما خلَّفا في النَّقد آثا  جواب:       
ن الحديث عن حقائق الكون وأسرار الوجود . -3     أكثر جماعة الّديوان مِّ

الٍت فكريّة ونظرات فلسفيّة  جواب:        ن تأمُّ   ألنّهم اهتّموا بالعالم النّفسّي وما يتّصل به م 
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 . في قصائدهم )الموضوع الحسّي( تناول جماعة الّديوان الموضوعات الحسيّة -4   
 ليعبروا منه إلى داخل أنفسهم  جواب:       

 يتعّمق جماعة الّديوان الّصورة الحسيّة . -5  
رون به حقائق الحياة .  جواب:        الً فلسفيّاً يُفّس   ليستخلصوا منه حكمة خالدة أو تأمُّ

نسيّة عميقة ، حتّى أنّهم كانوا كان الّرومانسيّون يجدون في الّشكوى راحةً نف -6          ُكّلِّ شيء . يشكـون مِّ
  ألنّهم يجدون في الُحْزن  ُمتعة وفي األلم لذّة وفي الّشكوى راحة . جواب:       

الً فلسفّياً . -7  ق جماعة الّديوان الّصورة الحسيّة ليستخلصوا منها حكمة خالدة أو تأمُّ           تعمُّ
ن لونٍ    جواب:         أو حجٍم ، بل يهتّمون بصدى ذلك في النّفس اإلنسانيّة . ألنّهم ال يهتّمون بالوصف الخارجّي م 

 لو )أحمد شوقي( رئيساً للجماعة .اختيار جماعة أبو -8
 ( لمكانته الّشعـريّة األدبيّةب      ( تكريماً له            أ        جواب:       

 ُمحاربة مدرسة أبولو شعر الُمناسبات . -9
ن أعماق الشَّاعر حين يتأثّر بعامل ُمعيَّين أو أكثر .ألّن القصيدة عنده جواب:         م تنبع م 

 عـرف شعـراء أبولو )الّرومانسيّين( النّزعة العـذريّة في الُحّب التي عـرفها العـذريّون في بني أُميّة .  -10
 أبولو بالُحّب والحديث عن المرأة .اهتمام شعراء صيغة بديلة :         

ن نكبات الّدهـر الألّن   جواب:      ن هموم الحياة وعزاء م    .يُحلّ قون في أفكارهم وعواطفهم فوق هذا العالم األرضّي المؤلم فكانوا ، ُحّب عندهـم مالذ م 
 . )يمكن اعتبار ما تحته خّط فيما سبق تعريفاً للنّزعة العُذّريّة في الُحب( ملحوظة :               
 ُشعـراء أبولو . نزعة الّشكوى والحرمان عند  -11

عر أنّات خالصةأوا أّن المرء طفل يُعذّبه األلمر أو: وفي الشَّكوى راحة  ، وفي األلم لذّة ، ألنّهم يجدون في الُحزن متعة جواب:       . ، وأّن أروع الّش 

 ميل جماعة أبولو الختيار األوزان الخفيفة والمجزوءة في شعـرهم . -12
 م .ـالموسيقّي في قصائدهبسبب التّنويع   جواب:     
ن الّسوريّين واللبنانيّين وطنهم األُّم في العـصر الحديث . -13  هجرة جماعة مِّ

ن بطش العثمانّيين  جواب:       .وتطلُّعاً إلى مجٍد جديد وعيٍش رغيد يعوّضهم عّما افتقدوه في وطنهم األصيل  ، فراراً م 
 اجرين .ذيوع اسم الّرابطة األندلسيّة بين المه -14 

 بدأت تنشر أخبار شعـرائها وأدبائها ونشر كتاباتهم .أ(  ألنّها :  جواب:     
 رابطة ترعى األدباء في مهاجرهم الجديدة .ب(                        
 مجلّة مشهورة معروفة باسمها )مجلّة العصبة( . أنشأتجـ(                       

 لى الثّورة على الثّنائيّة وتحطيمها . دعوة الشُّعراء المهجريّين إ -15 
 .، وإيمان وكفر وسيادة وعـبوديّة وسرور وُحزن وعدل وظلم وقّوة وضعـف خير وشّر ونور وظالم :ألنّها تُقّسم الوجود لشطرين جواب:    
ن الدَّارسين أّن الّشعـر المهجرّي شعـر ملموس . -16  يرى عدد مِّ
   . وتصوير صادق وعميق ومؤثّ ر ألنّه مناجاة للحياة ،  جواب:    
 شكوى ُشعـراء المهجر ُظْلم الدُّنيا وتقلُّبها . -17
ن غير أْن يصلوا إلى حقيقة تروي ظمأهم أو يقين يطم  جواب:     لهم في أحوالهم م   ئن بالهم .لكثرة تفكيرهم في أنفسهم ، وطول تأمُّ
 في شؤونه . استعـجال ُشعـراء المهجر الموت والفناء والتّفكير -18
 ألّن فيه راحة ألجسادهم وانطالقاً ألنفسهـم . جواب:    
 مانسيّة عند معظم ُشعراء الّرابطتين الّشماليّة والجنوبيّة .لّروظهور النّزعة ا -19 

 . ألّن لديهم ُعمق الّشعـور بالّطبيعة    جواب:    
 عة القوميّة عند شعراء المهجر .النّز أو:تحريك مشاعر الّشعراء تجاه أّمتهم العربيّة .   -20
 بسبب األحداث الّسياسيّة الكبيرة التي عصفت باألّمة وال سيّما المأساة الفلسطينيّة . جواب:    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  ن شعـر التّفعـيلة  .يحـفـظ الّطالب عـشرة أسطـر شعـريّة متتالية مِّ
 . ما الّظروف التي نشأ في ظلّها شعر التّفعيلة ؟ 1س

 ة الّشـعـر العربّي ، وكانت نتائجها ملموسة في رؤية القصيدة العربيّة وبنائها .التّحّوالت والتّطّورات الواضحة التي أصابت بني جواب:
 . متى ظهر شعر التّفعيلة ؟ وما أسباب ظهوره ؟ 2س

ن القرن العشرين ، وأسباب ظهوره هي :   جواب:  ظهر قبيل النّصف الثّاني م 
الت تجسيداً لتلك التّغيُّرات ب(  استجابة لحساسيّة العـصر أ(         والتّحوُّ

 بدر شاكر الّسيّاب ، نازك المالئكة. َمن أّول َمن كتب شعر التّفعيلة ؟ 3س
 . ما العمل الذي قام به الّشاعران العراقيّان بدر شاكر الّسيّاب ونازك المالئكة ؟ 4س

 محاولة تجديديّة تناولت بُنية الهيكل العروضّي للقصيدة العربيّة    جواب:
 
 

ــعــر الـتّـفـعـيـلـة : –ثالثاً   اتّجاه شِّ
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ن القرن العشرين . المحاوالت التجديديّة للّشعر ؟ . متى ظهرت أولى 5س  في منتصف األربعينات م 
 ( .نازك المالئكةقصيدة الكوليرا لـ )  . ما أّول قصيدة عربيّة ُحّرة الوزن )نُظمت على شعر التّفعيلة( ؟6س
 م1947عام ؟ مجلة العُروبة  . في أي عام نُشرت قصيدة الكوليرا في7س
 الكوليراة الوزن والتي نُظمت على بحر المتدارك ؟ . ما القصيدة ُحرّ 8س
 شظايا ورماد . إلى أي ديوان شعرّي تنتمي قصيدة )الكوليرا( ؟ 9س
 نازك المالئكة. لَِّمن يُنَسب ديوان )شظايا ورماد( ؟ 10س
 

 . اقرأ األسطر الّشعريّة االتية ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها :11س
 سكَن الليُل        

 أصغِّ إلى َوْقعِّ صدى األنّاتْ         
متِّ ، على األمواتْ                في ُعْمقِّ الظُّلمةِّ ، تحَت الصَّ
 َصَرخاٌت تعلو ، تضطربُ              
 ُحزٌن يتدفَّق ، يلتهبُ              

 يتعـثّر فيه صدى اآلهاتْ              
 في ُكّلِّ فؤاٍد غليانُ              

 ي الكوخِّ الّساكنِّ أحزانُ ف             
 في ُكّل مكاٍن روٌح تصرُخ في الظُّلماتْ              
 في ُكّل مكاٍن يبكي صوْت              
 هذا ما قد مّزقُه الموتْ          
 الموُت الموُت الموتُ          
ّما فعـل الموتْ            يا ُحزَن النّيلِّ الّصارخِّ مِّ

 نازك المالئكةيّة الّسابقة ؟ َمن قائل األسطر الّشعر -أ
 الكوليراما اسم القصيدة التي أُخذت منها األسطر الّشعـريّة الّسابقة ؟  -ب

 . كانت الّشاعرة قد صّورت مشاعـرهـا وأحاسيسها نحو مصر حين داهمها وباء الكوليرا  جـ. ما المناسبة التي قيلت فيها األسطر الّسابقة ؟
 شعـر التّفعيلةي تمثّله األسطر الّسابقة ؟ د. ما االتّجاه الّشعرّي الذ

 
عـر الُحـّر  ». حّدد قائل العبارة اآلتية : 12س  نازك المالئكة؟  «لقد ساقني ضرورة التّعبير إلى اكتشافِّ الّشِّ
 م1947الّسيّاب عام شاكر بدر؟  ومتى تّم إصداره )أزهار ذابلة( . َمن صاحب ديوان13س
 

 ثُّم أجب عن األسئلة التي تليه :اقرأ األبيات اآلتية ، . 14س
 هل تُسّمين الذي ألقى ُهياماً ؟      
 أْم جنوناً باألماني؟ أم غراماً ؟      
 ما يكون الُحبُّ ؟ نوماً وابتساماً ؟      
 أم خفوَق األضلعِّ الحّري ، إذا حان التاّلقي    
 بيَن عينينا ، فأطرقُت ، فراراً باشتياقي    
 تُسقيني ، إذا ما عن سماء ليس    

 جـئـتُهـا ُمستسيقاً ، إاّل أُواما ؟     
 كم تمنّى قلبي المكلوُم لو لم تستجيبي     
ن قريبٍ       ن بعيٍد للهوى ، أو مِّ  مِّ

ن حبيب       آه لو لم تعرفي ، قبل التاّلقي ، مِّ
 أيُّ ثُغـٍر َمسَّ هاتيَك الّشفاها ؟     
ً  ساكباً شكواهُ آهــاً ......       ثُّم آهــا
 غـيَر أنّي جـاهـٌل معـنى سؤالي عن هـواها    
ن هـواهـا يا هـواهـا ؟      أهـَو شيٌء مِّ
 
ً ما عنوان القصيدة التي أُخذت منها األبيات الّسابقة ؟  -أ  هـل كان ُحبّا

 بدر شاكر الّسيّابَمن قائل األبيات الّسابقة ؟  -ب
 أزهاٌر ذابلةإليه األبيات الّسابقة ؟ جـ. ما الديّوان الّشعـرّي الذي تنتمّي 

 شعـر التّفعيلةد. ما االتّجاه الّشعـرّي الذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟ 
مت األبيات الّسابقة ؟   قصيدة ُحّرة الوزن على بحر الّرمل هـ. على أية بحر عروضّي نُظِّ

عـر المختلف األوزان والقوافيلّق عليها في الحاشية بأنّ ع و. بَم علّق الّشاعر على هذه القصيدة ؟  ن الّش   . ها م 
مت القصيدة ؟   م1946عام و. في أية عام نُظِّ
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 . كيف انتشر شعر التّفعيلة انتشاراً واسعاً ؟15س
ن شعرم ؛ حيث 1950كان ذلك عام  -أ    جواب:  .، أساطير( )مالئكة وشياطين  المساء األخير التّفعيلة منها تّم إصدار مجموعة دواوين م 

عـريّة  -ب            عـر تتّخذ مظهراً أقوىتوالت بعدها الّدواوين الّش    وراحت دعوة هذا الّش 
 أخذ بعض الّشعراء يهجرون أسلوب الّشطرين هجراً قاطعاً ليستعملوا األُسلوب الجديد .جـ.            

 . انسب الّدواوين االتي إلى أصحابها :16س
 بدر شاكر الّسيّاب . : جـ. أساطير   شاذل طاقة : ر  المساء األخي -ب  د الوهاب البياتي عب :مالئكة وشياطين  -أ      

ن أربعينيّات القرن الماضي. حّدد البداية الفعليّة لشعـر التّفعيلة ؟ 17س  في بغداد بعد الحرب العالميّة الثّانية في الثلث األخير م 
 . وّضح المقصود بشعـر التّفعيلة ؟ 18س 

ن  جواب: ن التّفعـيالت في ُكّل أربعينيّات القرن الماضي، مبنّي على وحدة التّفعيلةشعـر ُحّر ظهر في الثّلث األخير م   ، وال يتقيّد بعدد ُمحدَّد م 
 سطر ، وال يتقيّد بوحدة القافية .            

 ، البيّاتينازك المالئكة ، الّسيّاب . اذكر أسماء الّرواد الثاّلثة لشعـر التّفعيلة ؟ 19س
عـر ؟20س  . كيف ابتدأت المسيرة الُمجدَّدة للّشِّ

عـرّي .  -ب     كل العـروضّي للقصيدة العربيّة تعديل على الشّ  -أ      جواب:  تعديل على المضمون والموقف الّش 
 

 . اقرأ األبيات اآلتية ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها :21س
 بلى في بالدي لنا خالقون        
روها           بَِّخْلجِّ شراينيهـم عمَّ
م          َمَحوا عـتمةَ اليأسِّ واليائسيَن بأجفانهِّ
 بفرحتهم المتالك الوجود بأحزانهم         
 هنا دفقوا دمهم في الّزمان        

 ُهـنا اختصروا عمَرهم في ثواني         
 هـنا مألوا ُكلَّ شيٍء حنينا          

 وا ُكلَّ شيٍء يقـيناُهنا مأل         
ن شعـبِّنا في فـراغ           ولم يبَق مِّ
 وها هي بالدي ، بالُد الفراغِّ ، يموُت الفراغْ          

 أدونيس )علي أحمد سعـيد( َمن قائل األسطر الّشعـريّة السَّابقة ؟  -أ      
 الفراغما عنوان القصيدة التي أُخذ منها المقطع الّسابق ؟  -ب      

 جـ. عّرف بقائل األبيات الّسابقة ؟       
ن مواليد دمشق عام  جواب:           م، شاعر وناقد يقف في ُمقّدمة ُشعـراء الحداثة العـربيّة ، 1937علي أحمد سعيد ، ويُعـرف بأدونيس ، م 

عـريّة والّدراسات النّقديّة                     ن الّدواوين الّش   .له كثير م 
 ر سمتين امتازت بهما القصيدة الّسابقة ؟اذك -د      

 طبيعة الّطرح الّشعرّي ./ الرؤية الّشعريّة الحديثة / لم يقف الّشاعر فيها عند التّعديل في الّشكل العروضّي للقصيدة  جواب:          
 

 عـربّي ؟ والتّجديد الت لديه محاوالت في شعر التّفعيلة اذكر شاعـراً أردنيّاً وآخر مصريّاً ظهر .22س
 ، والّشاعر المسرحّي المصرّي على أحمد باكـثير . )عـرار(مصطفى وهبي التّل    جواب:          

ن الشُّعـراء المهجريّين ظهرت لديهم محاوالت في الّشعر الُحّر بتأثير الفكر الّرومانسّي ؟23س   . اذكر ثالثة مِّ
 . ئيل نعيمةإيليا أبو ماضي ، زكي قنصل ، ميخا   جواب:          

عـر الُحّر ؟ 24س ن التّسميات التي أُطلقت على الّشِّ  . اذكر أربعاً مِّ
عـر الجديد  جواب:           ـعـر الُمنطل ق الّش  عـر الحديث ، الّش  ْعر التّفعيلة ، الّشعـر التّفعيليّ  ، الّش   . ، ش 

ح المقصود بالبحور الّصافية ؟ 25س ر فيها تفعيلة و. وّضِّ  . احدةبحور تتكرَّ
مل. اذكر البحور الّصافية ؟ 26س ب ، الُمتداَرك، الرَّ جز، الَهَزج، المتقار   الكامل، الرَّ
 . إّن بُنية الموسيقا في شعـر التّفعيلة بطريقة جديدة له آثار ، اذكر اثنين منها ؟27س

ن ناحية كميّة وكيفيّة -أ  جواب: عـر العموديّ لم تَعُـد للموس -ب    تراجع القيمة الموسيقـيّة م   يقا تلك الّصرامة المعهودة في الّش 
عـر العمودّي وهي :  جـ.           ن أهّم خصائص الّش  عـر للتّخفُّف م    اإلطرابيّة ، والخطابيّة .هيأت الّش 

 . ما دور الّشعر الُحّر في تطّور الّشعر العربّي ؟ 28س
 / يعتبر محاولة جاّدة إلقامة بنية الموسيقا بطريقة جديدة مع الحفاظ على الوزن / ّي يشّكل حلقة في سلسلة تطّور الّشعر العرب جواب:        

 .  يعتمد على عدد ُمعيّن من البحور تُسّمى )البحور الصافية(                  
 . تتبّع الجذور الفعليّة لنشأة شعر التّفعيلة ؟ 29س

د على الّشكل التّقلأ(  جواب:          يدّي للقصيدة العربيّة جاءت بصورة جاّدة وحقيقّية بعد الحرب الكونيّة الثّانية .حركة التّمرُّ
 .م وما بعدها 1932كانت هناك محاوالت سابقة على هذا التّاريخ ترجع بداياتها إلى سنة ب(                  

ـعـر التّفعـيلة ؟ 30س ن شِّ  . بيّن موقف المحافظين )االتّجاه الُمحافِّظ( مِّ
 تنّدروا على صوره وأساليبه . -ب    التآمر على اللغة والتُّراثوبالّضعـف  هاجمه المحافظون متّهمين أصحابه -أ    جواب:
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 ، بيّن أسباب ذلك .في الصحف والمجاّلت في الّستينات من القرن العشرين . حقّق شعـر التّفعيلة حضوراً متميِّّزاً 29س

ر ا -أ  جواب:  هموم األُّمة وآالمها .ارتباطه ب  أو: لعربّي الرتباطه بحركات التَّحرُّ

ن االستعمار والقضيّة الفلسطينيّة وُحريّة اإلنسان . -ب            لمواقفه م 
بار أمثال : جـ.     . البيّاتي،  الّسيِّّابظهور نماذج رفيعة منه لدى ُشعـراء ك 

ن أشه30س  يلة ؟ ـراء التّفعـر ُشعـ. سّمِّ ثالثة مِّ
 محمود درويش ، سعدي يوسف ، فدوى طوقان نزار قبّاني ... إلخ،  د الّصبوراب ، البيّاتي ، صالح عبالّسيّ    جواب:

ن خاللها حضوراً متميّزاً .31س ن الوسائل التي حقّق شعـر التّفعـيلة مِّ  . اذكر ثالثاً مِّ
 الندوات الّشعـريّةجـ.  المهرجانات      -ب الّصحف والمجاّلت       -أ      جواب:

ن الّشعراء األردنيّين الذين استشهدوا في كتابة شعر التّفعيلة ؟32س  . سّم أربعة مِّ
 حيدر محمود، عبد الّرحيم عمر، إبراهيم نصر هللا، عّز الّدين المناصرة، حبيب الّزيودي، علي البتيري، حمد القيسي، محمود     جواب:

     د محادين ، خالد الّساكت . الّشلبّي، سلوى الّسعيد، طاهـر رياض ، خال             
 . بيّن التّطّور الذي حصل على صعيد حركة شعر التّفعيلة في األردّن ؟33س

 على الحركة ، وظّل يكتسب األنصار حتى طغى الّستينيّات، وبرز بقّوة في في األردّن في منتصف الخمسينيّاتوجد هذا الّشعر مجاله   جواب:
عـريّة برّمتها            .  الّش 

ن الّسمات الفنّيّة لشعر التّفعيلة  .34س  )الّشعر الُحر( ؟بيّن أربعاً مِّ
  . يقوم على وحدة التّفعيلة، وال يتقيّد بعـدد التّفعـيالت العـروضيّة في ُكّل سطر -أ  جواب:

 قافية .ال يتقـيّد بوحدة الجـ.          عـريّة الجديدة واإلكثار منها تشكيل الّصور الّش   -ب          

    . الغموض واإلبهام :أو الفلسفيّة ، والميتا فيزيقيّة  يهتّم باألساطير والّرموز الّدينيّة واألبعادد.       

 ال ينشغل بجزالة األلفاظ وفخامتها على حساب المعنى . أو: توظيف لغة الحياة اليوميّةهـ.       

 .الوحدة العضويّة والموضوعيّة و.        
 االتّجاه الّشعرّي الّذي تُمثّله العبارة اآلتية : )اهتّم باألساطير والّرموز الّدينيّة واألبعاد الفلسفيّة والميتافيزيقيّة( . . حّدد34س

 شعر التّفعيلة جواب:         
 :  ما يأتي  . علِّّل35س

عـر الُحر غـير دقيقة . -أ              تسمية شعـر التّفعـيلة بالّشِّ
راً تاّماً في حين أنّه ليس كذلك ؛  اللتزامه وزن التّفعـيلة .  جواب:                 ر تحرُّ عـر ُمتحّر   ألنّها توحي بأّن هذا الّش 
 يُمكن أْن تُعَّد الحرب العالميّة الثّانية إرهاصاً او تمهيداً لظهور الّشعـر الُحّر . -ب             

 مسرحّي المصرّي على أحمد باكثير وعند الّشاعـر األردنّي مصطفى وهبي التّّل .ظهرت عند الّشاعـر ال جواب:                
 جـ. ظهور حركة الّشعر الُحّر عند الّشعراء المهجريّين .             

 .بتأثير المنهج الّرومانسّي  جواب:                
 ة اإلبهام .اتّصاف شعر التّفعيلة بالغموض الّذي قد يصل إلى درج -د             

 .الهتمامه باألساطير والّرموز الّدينيّة واألبعاد الفلسفيّة والميتافيزيقيّة  جواب:                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 

ن شعر الثّورة العربيّة الُكبرى .4ملحوظة : يحفظ الّطالب )  ( أبيات شعريّة مِّ
ن األعمال1س  نتيجة حكم العثمانيّين لألقطار العربيّة ؟ التي كانت . بيّن ثالثة مِّ

ن الّرابطة الّدينيّة عامالً موّحداً وجامعاً حكموا بداية باس -أ: جواب  م اإلسالم ، وجعلوا م 
ن العثمانيّين على حالهم . -ب           بقّي الّسواد األعظم م 
 . اللغة العربيّة بقيت هي الّسائدة ، أّما اللغة التّركيّة فكانت مقتصرة على الّراغبين في الّدخول في سلك اإلدارة العثمانيّةجـ.          
 مع الّدولة إلى ممثّلين عنهم  ، وعالقات طوائفهمالّداخليّة، وتركت أمر تنظيم شؤونهـم ة بالّشؤون الخاّصة ألهل الذّّمةلم تتدّخل الّدولد.          

ن اآلثار النّاتجة عن الّسياسة العرفيّة2س  حاد والتّرقّي( ؟القوميّون )جمعيّة االتّ والقوميّة التي اتّبعها األتراك  . بيّن ثالثة مِّ
 سياسة التّتريك ورفع شعار القوميّة التُّركيّة .  -ب   يّة اإلسالميّة التّخلّي عن االلتزام بالّرابطة الّدين -أ  جواب:

ن العـناصر سيادة العـنصر اجـ.            م في المدارس .َجْعل اللغة التّركيّة هي لغة البالد الّرسميّة ، ولغة التّعلي د. لتُّركي على غـيره م 
    ك أصبحت المناصب اإلداريّة والجيش بيد األترا هـ.         

 أجبروا األقوام األخرى وخاصة العرب على تعلّم اللغة التُّركيّة والتّحّدث بها و.         
ح أثر الصُّحف التُّركيّة التي تُمثِّّل االتّحاديّين ، على العرب ؟ .3س  وّضِّ

ن شأنهمدعائيّة عدائيّة على العـرب شّن حمالت  -أ   جواب: ن قيمتهم والتّقليل م   . والحّط م 
ن خالل فرض اللغة التُّركيّة،  -ب             وهـيمنتها على مجاالت الحياة اليوميّة الُمختلفة . نادت بتذويب العـرب في الُمجتمع التُّركّي م 

 ً ـعـر العربّي الحديث :  -رابعا ن الّشعـر الوطنّي والقومّي في الّشِّ  مالمح مِّ

 شـعـر الـثّـورة الـعـربـيّـة الـكـبـرى : –أوالً  
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 ة االتّحاديّين ؟. بيّن رّد فعل المثقّفين والوطنيّين العـرب على سياس4س
ن الجمعـيّات واألحزاب الّسياسيّة والثّقافيّة العـربيّة الّسريّة والعـل  جواب:  في ، العـربيّة الفتاة نيّة منها : الجمعيّة القحطانيّةشّكلوا مجموعة م 

 باريس ، حزب الالمـركزيّة اإلداريّة .          
 ـيّات العـربيّة ؟. بيّن رد فعـل االتّحاديّين على تشكيل الجمع5س

ن قـّوة وتحايل . -أ    جواب:  قاومت حكومة االتّحاديّين هذه الجمعيّات بكّل ما أوتيت م 
 بطشت بتلك الجمعيّات وبزعمائها على يد جمال باشا الّسفّاح . -ب            
 

 كير باالستقالل والثّورة ؟ . اذكر العـوامل )األسباب( التي أسهـمت في نشوء الحركات القوميّة العـربيّة والتّف6س
 صيغة بديلة : ما أسباب الثّورة العربيّة الكبرى ؟      

 الّشعور القومّي في نفوس العـربسياسة االتّحاديّين العـرقيّة والقوميّة : قامت هذه الّسياسة بإلهاب  -ب حركة المّد القومّي  -أ   جواب:
ن حزيران عام في . متى قامت الثّورة العـربيّة الُكبرى ؟ 7س  م1916العـاشر م 
ر الثّورة العربيّة الكبرى ؟ 8س  الّشريف الحسين بن علي. َمن ُمفّجِّ
 . اذكر النّتائج المعـنويّة للثّورة الحجازيّة )العربيّة( بقيادة الّشريف الحسين؟9س

ر واالستقالل أذكت في نفوس النّ   جواب:  . الً للمطالبة بإعادة حقّهم المسلوب ومجدهـم التّليدوضعت في أيديهم سالحاً فعّا /اس معاني التّحرُّ
 

 بطل العـرب والُمطال ب بحقوقهـمما نظرة األدب العربّي للّشريف الحسين بن علي ؟ . 10س
 . اذكر األسباب التي حفّزت الّشريف الحسين إلى مقاتلة االتّحاديّين ؟11س

ن نوابغ النّهضة القوميّة  قَتْل الكثي -ب       اد االتّحاديّين للغة العـربيّة اضطه -أ      جواب:  رين م 
 .قيام االتّحاديّين بنفي األفراد واألُسر وُمصادرة بيوتهم وأموالهم جـ.              

 
عـر نصيب كبير في الثّورة ، وّضح ذلك ؟12س ـمـم العـرب  /ر عن الّروح القوميّة العـربيّة عبّ  . كان للّشِّ  .أسهم في استنهاض ه 
ن شعـراء الثّورة العـربيّة الُكبرى ؟ 13س  فؤاد الخطيب ، إبراهـيـم اليازجي ، عبد الحميد الّرفاعي ، رشيد الخوري. اذكر ثالثة مِّ
 . كيف وصف الّشريف الحسين بن علي الثّورة العربيّة الكبرى ؟ وما الّشرط الّذي اشترطه لها ؟14س

 .أْن يكون صادقاً مع وطنه وُمخلصاً لقومه  شرطَ ثورة عربيّة تشمل كّل عربّي ،  جواب:         
 

 . اقرأ األبيات اآلتية ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها :15س
 ال تحسبوا العُـرَب في أوطانهم رمما  يا ُعصبةً في بالد التُّرك طاغيةً              

ً هـو الّزمـاُن ا  إّن الّزماَن الــذي أوالكـم نـعـمـاً                 لـذي نـرجــو بـه نـعـما
اريخ  نـاطـقـةً                بفـضلنا فاسألـوا الـّرومـاَن والـعَـَجـما   وهـذه ُصـحـُف التَـّ
 يوماً نُـطـبّـُق فـيـه الـسَّـهـَل والـعـلَـمـا   وطالعـوا صادَق اآلثار واجتنبوا             
َمـمـا  ـدناوال تظنّوا هـموَم الّدهـر  تُقع              إّن الهـمـوَم ستحـيي بـيـنـنا الـهــ 

ن األفكار التي وردت في األبيات الّسابقة ؟ -أ         استخرج فكرتين مِّ
 بالعـرب . صوت الحّق الّرافض للواقع الذي كان سائداً ، وبطش التّرك واستخفافهم  -1  جواب:         
 تنامي الشُّعـور القومّي . -3   ي بارزة بوضوح الثّورة والتّحدّ  روح  -2                  
 شعر الثّورة العـربيّة الكبرىما االتّجاه الّشـعـرّي الذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟  -ب       
 فؤاد الخطيبجـ. َمن قائل األبيات الّسابقة ؟        
 تُخاطب الجمهـور العـربّي بمختلف فئاته . ألنّهاعلّل : سهولة اللغة ووضوحها في األبيات الّسابقة ؟  -د       

 
عـر في َحْملِّ راية الثّورة العـربيّة الُكبرى ؟16س  . بيّن دور الّشِّ

عـر راية الثّورة العربيّة الكبرى ، وأصبح النّاطق باسمها ، والُمعـبّ ر جواب:        ح عن أسبابها وغاياتها  حمل الّش   .عـن مبادئها والُمفص 
ن موضوعات قصائد الثّورة العـربيّة الُكبرى ؟ . اذكر ثال17س  ثاً مِّ

 التّعبير عن مبادئ وأهداف الثّورة .جـ.  لّطموحات واآلمال المرجّوة منها تصوير ا -ب   تمجيد الثّورة وقادتها  -أ     جواب:      
 فؤاد الخطيب. َمن هو شاعر الثّورة العربيّة الكبرى ؟ 18س
 

 ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليه :  . اقرأ األبيات اآلتية19س
 وانهْض فمثلَُك يرعـى العهد والّذمما حّي الّشريَف وحّي البيَت والَحَرما                 

ّمةِّ الّشّماءِّ أنَت لهـا                  إْن كاَن غـيُرَك يْرضى األيَن والّسأما  يا صاحَب الهِّ
 إْن شئـتهـا ُشـُهـبا أو شـئتهـا ُرُجـمـا  ن مكامنها واسـْم قـصائَد ثارْت مِّ                 

 فؤاد الخطيبَمن قائل األبيات الّسابقة ؟  -أ          
 .يُحيّي الشَّاعـر استقالل العـرب ونهضة الحسين ما المضمون الذي تشير إليه األبيات الّسابقة ؟    -ب          
عـرّي الذي            ْعـر الثّورة العـربيّة الُكبرى   مثّله األبيات السَّابقة ؟ تُ جـ. ما االتّجاه الّشِّ  ش 
 ألنّها تُخاطب الجمهـور العـربّي بمختلف فئاته .علّل : سهولة اللغة ووضوحها في األبيات الّسابقة ؟  -د          
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 . اقرأ األبيات اآلتية ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها : 20س
 سالئَل يَْعـُرٍب سوَق الـعــبـيـدِّ   وا ـساقــٍز فـيـكـنـاُد جـفـأح عـتا             

ـن األخـيارِّ صـْيداً               ن عـميدِّ                فكْم قـتلوا مِّ  وكْم ساموا المهانةَ مِّ
ـن شهـيدِّ   حملُوا على األعواد ُظلماً  وكْم               وكـْم سقـوا المنيّةَ مِّ

 خير الّدين الزركلّي ألبيات السَّابقة ؟ َمن قائل ا -أ       
 فظائع األتراكما المضمون الذي اشتملت عليه األبيات السَّابقة ؟  -ب       
ذت منه األبيات السَّابقة ؟          العَـرب والتُّركجـ. ما عـنوان القصيدة الذي أُخِّ

عرّي الذي تُمثّله األبيات الّسابقة         ْعـر الثّورة العـربيّة الُكبرى؟ د. ما االتّجاه الّشِّ  ش 
 ألنّها تُخاطب الجمهـور العـربّي بمختلف فئاته .هـ. علّل : سهولة اللغة ووضوحها في األبيات الّسابقة ؟       

 
 . اقرأ األبيات اآلتية ، ثُّم أجب ع األسئلة التي تليها : 21س
ْن أقاصي الّرومِّ نُ               رِّ ـحـسَّ ـمِّ الـيـسـَع نـمَ   الْم ـسّ ـديك الـهـمِّ

 فـوَق ًغـصنِّ الشَّجـرِّ   الـحــمـاماَح ـا نـمـلّـ اً كُ ـفــريـا شـي            
قيلِّ الُمستهابْ              َب السَّيفِّ الصَّ ـَحنِّ   صاحِّ  فـي ديـاجـي الـمِّ
قـاب             ْن قـوٍم لُهـْم تعـنـو الـّرِّ ـْن قــديــمِّ الــّزمـ   أنَت مِّ  ـنِّ مِّ

 رشيد أيوبَمن قائل األبيات الّسابقة ؟  -أ          
ر الثّورة الّشريف الحسين بن علي  ما المضمون الذي تناولته األبيات الّسابقة ؟  -ب              تمجيد ُمفّج 
عـرّي الذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟            ْعـر الثّورة العـربيّة ا  جـ. ما االتّجاه الّشِّ  لُكبرىش 
 ألنّها تُخاطب الجمهـور العـربّي بمختلف فئاته .علّل : سهولة اللغة ووضوحها في األبيات الّسابقة ؟  -د          

 
عـر الثّورة العربيّة الكبرى في المهجر ؟22س  . تكلّم عن شِّ

عـر العربّي   جواب:            ، وتمجيد َمن أوقـدها .حسناتها  د، فتبارى زعماؤه في وصفها وتعداحّركت الثّورة هناك الّش 
 

 . اقـرأ األبيات اآلتية ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها :23س
 بمـقـُربٍة لـإلنـكـلـيـزِّ خـيــولُ   وجاءت خيوُل العُـربِّ تَْعـدو وراءها             
 ُهـولُ وكـبّـَر أعـالٌم بـهـا وسـ  هنالَك أهـُل الّشامِّ صاحـوا وكـبّـروا           
 لهُ في مـغـارِّ الغابتين شبولُ   وكـاَن ألْخـذِّ الثّأرِّ قـْد ثـار َضـْيغَــمٌ            
ـن فَـْرعِّ هاشٍم              فطاَب لهُ فـرٌع وطاَب أصولُ   أغـرُّ كريُم األصلِّ مِّ

  جميل الـّزهـاويَمن قائل األبيات الّسابقة ؟  -أ        
 . انسحاب الجيوش التُّركيّة ودخول العـرب الّشام بقيادة فيصل بن الُحسيني دفعـت الشَّاعـر لقول هذه األبيات ؟ ما المناسبة الت -ب        
 النّائحةجـ. ما عنوان القصيدة التي أُخذت منها األبيات الّسابقة ؟         
 األمير فيصل بن الُحسيند. َمن الُمخاَطب في البيت األخير ؟         
 ألنّها تُخاطب الجمهـور العـربّي بمختلف فئاته .علّل : سهولة اللغة ووضوحها في األبيات الّسابقة ؟  هـ.       

 
 م1918في تشرين أّول  . متى احتفل العرب برفع العلم في المكان الذي ُشنِّق فيه شهداؤهم ؟ 24س
عـر عن صدى رفع العلم العربي ؟ 25س  . كيف عبّر الّشِّ

عـر تجلّىكان لر جواب:        ن المذاهب جميعها في عشرات القصائد والُخطب التي  فعه صدًى ملموٌس في الّش      .جاشت بها خواطر الشُّعـراء واألُدباء م 
 

 . اقرأ األبيات اآلتية ، ثُّم اجب عن األسئلة التي تليه : 26س
 األوطــاُر والـهـمـمُ  مـنـهـم تآلـفـتْ   العُـْرُب حـولك ُجـْنـٌد أيُها الـعـلـُم               

ْن ُخْضرٍة وبياضِّ نعمةٌ وهدًى                 وحــمــرٍة وســـوادِّ نــقــمــــةٌ وَدمُ   مِّ
 فيها تالقى النُّهى والبأُس والـكـَرمُ   ألوانَُك استكملْت أمجاَد مـملكـةٍ               
ـبَـرٌ                مُ وفي ال  إليَك نرنـو وفـي أجـفاننا عِّ  قلوب ُشـعـوٌر بـاَت يـحـتـدِّ
ن الحجاز إلى أرض الّشامِّ إلى                 أرضِّ العـراقِّ لك اآلفـاقِّ تـبـتـسـمُ   مِّ

 أبو الفضل الوليد .َمن  قائل األبيات الّسابقة ؟  -أ        
ذت منها األبيات الّسابقة ؟  -ب          نشيد العَلَمما عنوان القصيدة التي أُخِّ

  احتفال العـرب برفع العلم العربّي في المكان الذي ُشن ق فيه ُشهداؤهم . ؟دفعـت الّشاعـر إلى نظم القصيدة جـ. ما المناسبة التي         
عـرّي الذي تُمثِّّله األبيات الّسابقة ؟          ـعـر الثّورة العـربيّة الُكبرى  د. ما االتّجاه الّشِّ  ش 
 ألنّها تُخاطب الجمهـور العـربّي بمختلف فئاته .غة ووضوحها في األبيات الّسابقة ؟ هـ. علّل : سهولة الل       

 
 م في َعـّمان1924متى تّمت مبايعة الّشريف الحسين بن علي في الخالفة ؟  .27س
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عـر العـربّي ؟ .28س  بيّن أثر مبايعة الّشريف الُحسين بالخالفة في الّشِّ
 عبّروا عن الفرح العربّي بعـودة الخالفة إلى الهاشميّين  . -ب يُخلّ دون هذا الحدث ويحتفون به ب وقَف الشُّعـراء العر -أ     جواب:

 مّجدوا الخليفة العـربّي الهاشمّي .جـ.              
 

 اقرأ األبيات اآلتية ، ثُّم اجب عن األسئلة التي تليها :  .29س
 ُرٍب خيَر حاملِّ ـبائها في يَعْ ـألع            ـداةِّ إذ غـالفـخـُر الـى أمـتهـإليه ان              
 مقاماً لعـمـري باذخاً لم يُطاولِّ              ويا ُمنقِّـذَ العُـربِّ الذي حاز فضلُه              
ـنّـي بَـْيـعـةٌ                 ُمباركةٌ عن أهـلِّ صيدا وعاملِّ     إليَك مـلـيـَك الـعُـْربِّ مِّ

د كامل ُشعـيبل األبيات السَّابقة ؟ َمن قائ -أ          ُمحمَّ
انما الُمناسبة )المضمون( التي قيلت فيها األبيات الّسابقة ؟   -ب          مبايعة الّشريف الحسين بن علي  بالخالفة في َعمَّ
 الّشريف الحسين بن عليجـ. َمن الُمخاطب في البيت الثّالث ؟         
ذت منها األبيات الّسابقة ؟ د. ما عنوان القصيدة ا          الخالفة وجاللة الملك الهاشميّ  لتي أُخِّ
 ألنّها تُخاطب الجمهـور العـربّي بمختلف فئاته .هـ. علّل : سهولة اللغة ووضوحها في األبيات الّسابقة ؟        

 
 كيف تحّدث الشُّعـراء عن شخصيّة الّشريف الحسين بن علي الّدينيّة ؟  .30س

 له تحّدثوا عن مكانته الّدينيّة والقوميّة ، مؤّكدين انتسابه إلى آل النّبي عليه الّصالة والّسالم ، وهذا ما يمنحه شرعيّة دينيّة تؤهّ   اب:جو         
 للخالفة والقيادة ، اعتبروها الّرمز الذي تلتّف حوله األُّمة .                   

 علي ؟ . ما نظرة العرب تجاه الّشريف الحسين بن31س
    الّرمز الذي تلتّف حوله األُّمة اعتبروه  -أ    جواب:

 آمنوا بقيادته ومساعيه وأهدافه لجْمع  شتاتها ، وإقامة دولة ُمستقلّة لها سيادتها الّشرعـيّة .  -ب            
 

 . اقرأ األبيات اآلتية ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها :32س
 قـّرت بها عـيُن الّرسولِّ بقـبره  سـالمِّ أبـدى غـيـرةً َملٌَك على اإل             
ه  صَر المروءةَ فالمسيُح وأحـمدُ ن               يـتـبادالنِّ الـتّـهـنـئـاتِّ بـنـصـرِّ

ه             ه   عاَد الّرشيُد وعاَد باهـُر عـصرِّ  سبحاَن َمْن بعـَث الُحسيَن لنشرِّ
ـن حـد             ه  اد مـغـيـبِّـه اللـيُل خـيـٌط مِّ ن أشـعّـةِّ فـجـرِّ  والّصبُح َسْهٌم مِّ
ْكٌر تضّوَع في الجزيرةِّ ناشراً              ه  ذِّ  منها ُرفـاَت الـعـاطـفـيَن بـنـشـرِّ

 رشيد سليم الخوريَمن قائل األبيات السَّابقة ؟  -أ          
 سينالّشريف الحَمن الُمخاطب في األبيات الّسابقة ؟  -ب           
ْعـر الثّورة العـربيّة الُكبرى تُمثّله األبيات الّسابقة ؟ جـ. ما االتّجاه الّشعـرّي الذي               ش 
 ألنّها تُخاطب الجمهـور العـربّي بمختلف فئاته .علّل : سهولة اللغة ووضوحها في األبيات الّسابقة ؟  -د           

 
 ّشعر الثّورة العربيّة الكبرى ؟اكتب أربعة أبيات شعريّة ممثلّة ل. 33س

 أياَم تضحُك بـغـداٌد وعـّمانُ   أمـيـَر عــّمـاَن هـل لـلـعـيد َطْلعَـتُـهُ           
 إاّل الحقائق أنصاٌر وأعوانُ   ُمجاهــٌد فـي سـبـيـل هللا لـيـس لـه           
 ن صدق ٍ وإيثار ِّ بُحسن ِّ فْعلَِّك مِّ   اليوَم ُمرتهٌن  شيَخ الجزيرةِّ أنت          
 على الّشعبِّ الّذي والَك نـصراً      وال تـطـلـْب ألوروبـا انــتـصـــاراً          

 
 . هناك ثالثة محاور صّب الشُّعـراء اهتمامهم عليها في َمْدحِّ الّشريف حسين وأنجاله ، اذكرها ؟34س

ن أجل تحرير قومهـمجـ.       البطوالت -ب       الّصفة الّدينيّة -أ        جواب:            الجهاد م 
 

ح ذلك ؟35س  . نشأ في بالط األمير عـبد هللا حركة شعـريّة نشطة ، وّضِّ
ن معاقل الثّورة العـربيّة الُكبرى . ظّل الشُّعـراء العـرب -أ  جواب:            يختلفون إلى َعّمان؛ كونها كانت تُشّكل معقالً م 

ف مدَح  -ب                      الشُّعـراء األمير عبد هللا وأشادوا بجهوده القوميّة ، وقّدروا مساعيه في خدمة األُّمة ، وتحّدثوا عن دوره الُمشرَّ
 في الثّورة العـربيّة الُكبرى .                         

 
 . اقـرأ البيتين اآلتيين ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليهما : 36س
 ّمانُ ـداُد وعـغـأيّاَم تضحُك ب  ّماَن هـل للعـيدِّ طلعـتُهُ أميَر ع              

ـٌد في سبيلِّ هللا ليَس لهُ                  إاّل الحقائَق أنصاٌر وأعواُن   ُمجاهِّ
 شبلي الماّلطَمن قائل البيتين الّسابقين ؟  -أ        
 ؟ ما مناسبة القصيدة التي أُخذ منهما البيتين الّسابقين  -ب        

ف في الثّورة العـربيّة الُكبرى .  جواب:              َمْدح األمير عبد هللا المؤّسس واإلشادة بجهوده القوميّة والحديث عن دوره الُمشّر 
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 األمير عبد هللا بن الُحسينجـ. َمن المقصود بأمير َعّمان ؟         
ْعـر الثّورة العـربيّة الُكبرى  الّسابقين ؟ د. ما االتّجاه الّشـعـرّي الذي يُمثّله البيتين            ش 
 ألنّها تُخاطب الجمهـور العـربّي بمختلف فئاته .هـ. علّل : سهولة اللغة ووضوحها في األبيات الّسابقة ؟         

 
 . ماذا فعـل الحلفاء بعد انتصارهم في الحرب ؟ 37س

 على إقامة دولة عـربيّة مستقلّة في سوريا الّطبيعـيّة والعـراق والجزيرة العـربيّة .للّشريف حسين التي تنّص  ودهـمـنقضوا عه -أ      جواب:
 عـمـَد الحلفاء إلى تقسيم البالد العـربيّة ووضعها تحت انتدابهم ، حيث سيطرت بريطانيا على األردّن وفلسطين والعـراق،  -ب              

 لبنان وسوريا، وأنهت الحكم العـربّي الفيصلّي هناك .وبسطت فرنسا سيطرتها على                    
 

 . بيّن أثر غـدر الحلفاء وصداه في نفوس الّشعـراء العـرب ؟38س
 لقـد كان لهذه األحداث أثر بالٌغ في نفوس الشُّعـراء العـرب الذين عـبّروا عن شعـورهـم بغـدر الُحلفاء وظلمهـم .  جواب:        

 
 تية ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها : اقرأ األبيات اآل .39س

 أيَن العـهـوُد التي لم ترَع والذّمـمُ   ُم ـسَ ـقـتــامِّ تـشَّ ـاُر الـى وديـونــيـَم الـف          
ـدة  يلـهل َصّح ما ق          ن عهـدِّ ومن عِّ  وقـد رأْيُت حقـوَق العُـْربِّ تُهتََضمُ   مِّ

 خير الّدين الّزركليّ  ؟َمْن قائل البيتين الّسابقين  -أ
 غـدر الحلفاء وظلمهم والّدعـوة إلى الثّورة السترداد الحقـوق الُمستلَبة ما الموضوع )المضمون( الذي تتحّدث عـنه البيتين الّسابقـين ؟ -ب

ْعـر الثُّورة العـربيّة الُكـبرى جـ. ما االتّجاه الّشـعـرّي الذي يُمثّله البيتين الّسابقين ؟   . ش 
 ألّنها تُخاطب الجمهـور العـربّي بمختلف فئاته .علّل : سهولة اللغة ووضوحها في البيتين الّسابقين ؟  -د
 

 . اقرأ األبيات اآلتية ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها : 40س
 نتقِّـمُ ـْوَر مُ ـجارْت عليها األعادي جَ             ْت عـلى َخَطـٍر ـسَ ـكم أمـتـُهـبّوا فأمّ               

مِّ ـهِّ الـدماً يسيُل الّردى فـي سـيلِّ             وُع الّشامِّ ُمفعَـَمةً ـيَل ُربـسـحتّى ت                عَـرِّ
ب واأليّ ـةِّ الـوذَّمـ               ـلمِّ    اُم شـاهـدةٌ ـعُـرِّ َمّن الوغى في الّسهلِّ والظُّ  لنضرِّ
ن ساحلِّ الّرومِّ حتّى ساحلِّ الَعَجـمِّ   عها حتّى يُخلّوا بالَد العُْربِّ أجم                مِّ

 مصطفى الغالييني َمن قائل األبيات الّسابقة ؟  -أ        
 . الّدعـوة للثّورة السترداد الحقوق ما المضمون العاّم لألبيات )الفكرة العاّمة لألبيات( ؟  -ب        
 . الُحلفاء ونقض عهودهم والّدعوة للثّورة عليهم الحديث عن غـدر ـ. ما مناسبة األبيات الّسابقة ؟ج        

 ألنّها تُخاطب الجمهـور العـربّي بمختلف فئاته .علّل : سهولة اللغة ووضوحها في األبيات الّسابقة ؟  -د         
 

 بيّن أثر غدر الحلفاء وصداه عند ُشعـراء المهجر ؟ .41س
ن شُ   جواب:         ر ، فقد دفعـت الحماسة شاعـراً كبيراً  عـراء الوطن شعـوراً بغـدر االستعـمار وُظلمهلم يكن ُشعـراء المهجر أقل م   الُمتكّر 

ن ُشعـراء المهجر ، هـو إلياس                    ر .  فرحات م      ، حيث طالبوا بالثّورة على غـدر الُمستعـم 
 

 . اقرأ األبيات اآلتية ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها :42س
 فال تجـعـْل جـزاء الـخـيـرِّ شـّرا  فإْن لم ترَض بالعُـربِّ اتّصاالً               
 على الشَّعـبِّ الذي واّلك نصرا  وال تطلب ألوروبا انتـصاراً               

 إلياس فرحاتَمن قائل البيتين الّسابقين ؟  -أ
 الحلفاء وظلمهم والّدعوة للثّورة السترداد الحقوق المستلبة غدر  ّسابقين ؟ما المضمون )الموضوع( العاّم الذي يتحّدث عنه البيتين ال -ب

عـرّي الذي يُمثّله البيتين الّسابقين ؟  عـر الثّورة العـربيّة الُكبرى جـ. ما االتّجاه الّشِّ  . ش 
 لف فئاته .ألّنها تُخاطب الجمهـور العـربّي بمختعلّل : سهولة اللغة ووضوحها في البيتين الّسابقين ؟  -د
 

ن أساسه ، وما زلُت احتجُّ على الحكومة البريطانيّة  ». انسب القول اآلتي لقائله : 43س  فإنّي لم اعترف باالنتداب على البالد العـربيّة م 
          .   « التي جعلت فلسطين وطناً قـوميّاً لليهـود          

 . الّشريف الحسين بن علي  جواب:
عـر العـربّي ؟. ما أثر نفي 44س  الّشريف الحسين في الّشِّ

 والُمنادي بوحدتهم واستقاللهم يدفع ضريبة  ترك أثراً عـميقاً في نفوس أحرار العـرب وشعـرائهم وُمفكريهم، فقد رأوا منقذهم جواب:        
 وطنيّته الّصادقة وقوميّته الغـيورة يقع ضحيّة غـدر الحلفاء .                  

 
 أ األبيات اآلتية ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها : اقر. 45س

ن صدٍق وإيثارِّ   شيَخ الجزيرةِّ أنَت اليوَم ُمْرتََهٌن                بُِّحْسنِّ فعلك مِّ
ن الـدُّنيا عـواقـب              ـدّن مِّ  فـقـد أريتَك ُعـقـبى هـذه الـّدار  هـا ـلَتَحـمِّ
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ّلِّ والـعـار  الّضيمِّ منتقضاً يا ناهضاً بأُباةِّ                 َعـْن أْن يَـُمـدَّ يداً للذِّّ
ّمةِّ هللا والتّاريخِّ ما تركـْت              ـْن غـّراءِّ آثـارِّ   في ذِّ  آثـاُرَك الـغُــرُّ مِّ
 فإّن اسـمـَك فـينا خـيـُر تـذكـارِّ   إْن لم يقيموا لك الذّكرى ُمخلّدةً             

 ُمحّمد مهدي الجواهـريألبيات الّسابقة ؟ َمن قائل ا -أ        
 غـدر الحلفاء بالّشريف حسين ونقضهـم المعـاهـدات معـه . ما المناسبة التي قيلت فيها األبيات الّسابقة ؟  -ب        
ن أبيات الجواهرّي ؟           لفاء به .يتحّدث عن نفي الّشريف حسين إلى قبرص وغـدر الح جـ. ما المضمون الذي تستشفّه مِّ
 الّشريف حسين بن عليَمن شيخ الجزيرة المقصود في البيت األّول ؟  -د        
 ألنّها تُخاطب الجمهـور العـربّي بمختلف فئاته .هـ. علّل : سهولة اللغة ووضوحها في األبيات الّسابقة ؟         

 
 م في عّمان .1931عام متى وأين توفّي الّشريف الحسين بن علي ؟  .46س
عـر ؟بيّن أثر وفاة  .47س  الّشريف الحسين بن علي في الّشِّ

 لقد تركت وفاته أسًى وحزناً شديدين ، بين فئات الُمجتمع العـربّي جميعها ، فانبرى ُشعـراء األُّمة :  جواب:          
  .يتحّدثون عن جهاده وإخالصه  -ب   يُعـبّرون عن مساعيه الّداعية إلى ُحريّة العـرب واستقاللهـم   -أ                     

ن الشُّعـراء الذين رثوا الّشريف الحسين بن علي ؟48س  . اذكر ثالثة مِّ
ن الكاظمّي ، مصطفى وهبي التّل ، أحمد شوقيُمحّمد مهدي الجواهري  جواب:           .، إبراهـيم طوقان ، األخطل الّصغـير ، عـبد الُمحس 

 
 ّم أجب عن األسئلة التي تليها :. اقرأ األبيات اآلتية ، ثُ 49س
 مْ ـاشـوك هـلـمـيها أبو الـقاَم ف  آتُم ـماءِّ مـسَّ ـي األرضِّ والـَك فـل              

 باكياٍت عـلى الُحسينِّ الفـواطمْ   ــْت ــامــزاءِّ وقـلـعـــَد اآلُل لـعــقـ              
ـمْ   ا ّمــوعِّ وعــدُّمـي الـداُد فـغـتلَك ب                ُن وراَء الّسوادِّ ، والّشاُم واجِّ
ْن ربوعِّ الـُهـدى وآخـُر صائـمُ   ـَصـّلٍ ـُع مُ ـُل َربْ ـيـبـنّ ـوالحـجـاُز ال                مِّ
ـْصُر َعْبري، ولبنا                 ُن َسكوُب العيونِّ باكي الحـمـائمْ   واشتركنا فَـمِّ

 أحمد شوقي؟  َمن قائل األبيات الّسابقة -أ          
 رثاء الّشريف ُحسين بن علي ما الموضوع )المضمون( الذي تدور حوله أبيات شوقي ؟ -ب          
ـعـرّي الذي تُمثّله األبيات الّسابقة ؟            عـر الثّورة العـربيّة الُكبرى جـ. ما االتّجاه الّشِّ   ش 

 ألنّها تُخاطب الجمهـور العـربّي بمختلف فئاته .الّسابقة ؟  علّل : سهولة اللغة ووضوحها في األبيات -د           
 

 عبّر الشُّعـراء في رثاء الُحسين بن علي عن موضوعين ، اذكرهما ؟. 50س
 .الحديث عن جهاده وإخالصه  -ب        مساعيه الّدائمة إلى ُحريّة العَـرب واستقاللهـم -أ      جواب:          

 ث عنها الشُّعـراء في رثاء الملك فيصل ؟اذكر مضمونين تحدّ . 51س
 .تضحياته في سبيل أّمته  -ب  مآثر وأعمال الملك فيصل -أ      جواب:         

 
 اقـرأ البيتين اآلتيين ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليه :. 52س

 طلعةَ الّشمسِّ وراء الكرملِّ   شـيّـعـي الليَل وقـومـي اسـتـقـبلـي               
مى               ـن فـيـصلِّ   واخشعي يوشُك أْن يغشى الحِّ  يا فلسطيُن سنَاً مِّ
 إبراهيم طوقانَمن قائل البيتين الّسابقين ؟  -أ 
ذ منها البيتان الّسابقان ؟  -ب   نسر الملوكما عـنوان القصيدة التي أُخِّ
 ، والحديث عن مآثره وتضحياته رثاء الملك فيصلن الّسابقين ؟ ( الذي يدور حوله البيتيالمناسبة ، الفكرة ،المضمون  جـ. ما الموضوع ) 
 ألّنها تُخاطب الجمهـور العـربّي بمختلف فئاته . علّل : سهولة اللغة ووضوحها في البيتين الّسابقين ؟ -د 

 
عـر وخاّصة شعـر الّرثاء ؟ . 53س  بيّن األثر الذي تركته الثّورة في الّشِّ

 ته في نفوس أحرار العـرب كافّة .أثر عميق ترك -أ      جواب:
 . ظلّت أفكار الثّورة والمبادئ والُمثل التي رفعها الّشريف وأنجاله حيّة حتّى بعَد وفاتهـم  -ب             

 
 . إّن الثّورة العـربيّة ليست حدثاً تاريخّياً عابراً ، وّضح ذلك ؟54س

رّي تمتلك حضورها وح  جواب: ن خالل امتدادهي حركة نهوض قومّي تحرُّ  ،  الّدولة األردنيّةالمتمثّلة في :  تها التّاريخيّةايويّتها الّراهنة م 
خة في نفوس أحرار العـرب ومفكريهم وشعرائهم .،  القيادة الهاشميّة            المبادئ الّسامية المترّسِّ

 
 .ا تحته خّط في الّسؤال الّسابق   . بيّن العناصر التي جعلت للثّورة العـربيّة امتداداتها التّاريخيّة ؟55س
 

ْعـر الثّورة العـربيّة الُكبرى ؟56س ن الّسمات الفنّيّة لشِّ  . اذكر ثالثاً مِّ
 وضوح النّزعة الخطابيّة والحماسيّةجـ.   سهولة اللغة ووضوحها     -ب الوحدة الموضوعيّة      -أ   جواب:
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عـر الثّورة الع57س ن الّسمات الفنّيّة لشِّ  ـربيّة االهتمام بالوحدة الموضوعيّة، وّضح  ذلك ؟ . مِّ
 .ترتيب األفكار والّصور في بناء متماسك  ،وحدة الجّو النّفسيّ ، وحدة الموضوع : ـ، المتمثّلة بالّروابط النّفسيّة والتّعبيريّةتتّضح فيها   جواب:

 
ْعـر الثّورة على عناصر ثالثة ، اذ. 58س  ما تحته خّط في الّسؤال الّسابقكرها ؟   تقوم الوحدة الموضوعّية في شِّ
 . بيّن كيف تحقّقت الوحدة الموضوعيّة في شعر الثّورة العربيّة الُكبرى ؟ 59س

 نجد في القصيدة الواحدة الوحدة الفنّيّة القائمة على وحدة الموضوع، وحدة الجّو  أو:تتّضح فيها الّروابط النّفسيّة والتّعبيريّة  جواب:       

 .النّفسّي ، ترتيب األفكار والّصور                 
 

 علِّّل ما يأتي :  .60س
ـر فؤاد الخطيب بشاعـر الثّورة العربيّة الكبرى . -1  اُشتُهِّ

ن الّشـعـر الحماسي والثّوري فيها .رافق الثّورة وقادتها وعبّر عن مجرياتها ،   جواب:       قال كثير م 
 ة دينيّة تؤّهله للخالفة والقيادة .َمْنُح الّشريف الحسين شرعـيّ  -2

 لمكانته الّدينيّة والقوميّة وانتسابه آلل النّبي عليه الّصالة والّسالم .  جواب:    
 بـقـيادته ومـساعـيه .مز الذي تلتّف حوله وتؤمن  أجمعـت األُّمة على الّشريف حسين بوصفه الرّ  -3

  نفس اإلجابة الّسابقة : جواب   
 عـراء العـرب في عهد الملك عبد هللا بن الُحسين يختلفون إلى َعـّمان .ظّل الشُّ  -4 

ن معاقل الثُّورة العـربيّة الُكبرى   جواب:    ألنّها كانت تُشّكل معـقالً م 
 نفي الّشريف الحسين بن علي إلى قبرص . -5
ه الموافقة على المعاهـدات التي أراد الُحلفاء فرضها عل  جواب:    يه .بسبب َرْفض 
 َدْفُن الّشريف حسين بن علي في القدس . -6
 تنفيذاً لوصيّته   جواب:  
عـر الثّورة .  -7  ظهور الوحدة الموضوعيّة في شِّ
 .، وحدة الجّو النّفسّي، ترتيب األفكار والّصور في بناء متماسك وحدة الموضوع :المتمثّلة بـ، الّروابط النّفسيّة والتّعبيريّةتتّضح فيها  جواب:  
ْعـر الثّورة وقصائدها .سهولة اللغة ووضوحه -8  ا في شِّ
 ألنّها تُخاطب الجمهـور العـربّي بمختلف فئاته . جواب:  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شــعــر الـمـقـاومـــة الـفـلـسـطـيـنـيّــة : –ثانياً            
 . بيّن أثر الحرب العالميّة األولى على الّشرق العـربّي وطريق النّضال ؟1س

 فنون الظُّلم والقهـر واالحتكار . جنبيّة التي مارست فيه ُمختلف ّدولة األإخضاع الّشرق العـربّي لسيطرة ال -أ      جواب:
ن الممارسات االستبداديّة . -ب                أذاقت البالد ألواناً م 
ن الوضع إاّل بالنّضال طريقاً للُحريّة والّسيادة واالستقالل .جـ.                 أدرك الّشعـب أْن ال خالص م 

 
 ثر الحرب العالميّة الثّانية على الّشرق العـربّي وإشعال روح النّضال ؟. بيّن أ2س

 بروز تيارات متباينةجـ.   ظهور أنظمة جديدة  -ب    الخرائط الّسياسيّة لبعض الّدول تغييرات في  -أ      جواب:
 طرد أبنائها منها بقّوة الّسالح .و  شّق الجسم العـربّي بإنشاء الكيان الّصهيونّي في قلبه في فلسطين د.              

 
 . بيّن أثر النكبة )الحرب العالميّة( على أبناء األُّمة العـربيّة ؟3س

 دعت شعـوبها إلى َحْمل الّسالح للّدفاع عن الكرامة واألرض والُحريّة . -ب       األُّمة العـربيّة وروح النّضال أشعلت أبناء  -أ      جواب:
 

ح دور الشّ 4س  اعـر العـربّي الُمعاصر في الحرب العالميّة الثّانية ؟. وّضِّ
      اء نار الثّورة على الُمستعـمـر أسهم في إذك -أ  جواب:

 قام بدور فاعل عـربيّاً وإنسانيّاً والمتمثّل بـ : -ب    
  ـم يّياً البطوالت وشاحذاً للهـمالوقوف ُمح -2   حمل لواء الُمناداة بالُحريّة -1              
ن قيم الكرامة والحّق والعـدل والسَّالم . -4    ُمناصرة الُمستضعـفين  -3               اإلعالء م 

 
ح ذلك ؟5س ك للهمم العـربيّة ، وّضِّ  . القضيّة الفلسطينيّة هي الُمحّرِّ

ك للهمم العـربيّة لقد كانت وما زال -أ         ت هي الُمحّر 
 إلى تغـيير حصل في ُمختلف أنحاء الوطن العـربيّ هي الباعث الّرئيسّي  -ب       
 على القيم والمثل اإلنسانيّة  شعـر اإلنسان العربّي عند ضياع فلسطين وطرد شعبها منها وضياع ممتلكاته بقـّوة الّضربة التي قضتجـ.        

 ح ذلك ؟ وّضِّ  . مأساة الشَّعـب الفلسطينّي تصّدرت واجهة األحداث الّسياسيّة والعالميّة ، 6س
 فمنذ وقوع الكارثة ما زال عالمنا العـربّي :   جواب:

ن الُمشكالت التي ال نهاية لها وال حصر . -ب   نة والّرخاء يعـيش أجواءها التي حرمته نعمة االستقـرار والّطمأني -أ           ضماً م   واجه خ 
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ْعـر الُمقاومة7س ر في شِّ  الفلسطينيّة ؟ . بيّن دور الّشاعر العـربّي الُمعاصِّ
د كيانها  جواب: ن أجل استيقاظ األُّمة العـربيّة على هـذا الخطر الجسيم الذي يُهـّد  عـر العـربّي دوٌر واضٌح في نَْشر  الوعي م    .وُحريّتها واستقاللها  كان للّش 

 
 . اقـرأ األبيات اآلتية ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها :8س
 فـطار لـفــْرطِّ فـرحـتِّـه فــؤادي  الذّبيُح إلى الجهاد دعا الوطُن             

 ألـيَس عــلـّي أْن أفــدي بــالدي  وسابقـُت النّسيَم وال افـتـخـارٌ             
 على قـْيدِّ الحياةِّ فـفي اعـتقادي  إذا ضاعْت فـلسـطـيُن وأنـتـم            
شـادِّ و  بأّن بني ُعـروبتنا استـكانـوا               أخطأ سعـيُُهـم نُـْجـَح الـرَّ

  عـبد الّرحيم محمودَمن قائل األبيات الّسابقة ؟  -أ        
عـر المقاومة الفلسطينيّةما المحور الذي تدور حوله األبيات الّسابقة ؟  -ب          ش 
ن األبيات الّسابقة ؟          جـ. ما المضمون أو)الفكرة( الُمستشفّة مِّ

 التّعبير عن ُحّب الّشاعـر الفلسطينّي للّشهادة وفرحته بدخول ساحة الجهاد ./ تلبية نداء الجهاد    جواب:              
 فلسطيند. ما المقصود بالوطن الذّبيح ؟         

 
 بيّن دور الجماهـير العـربّية في نكبة فلسطين ؟ .9س

 حدثتها تلك الفاجعة .هبّت العـربيّة على الّصيحات الُمستغـيثة التي أ -أ      
 .حملت الّسالح دفاعاً لها ، إالّ أّن النّصَر لم يُحالفها نظراً لالختالل الكبير في موازين القوى التي كانت تميل آنذاك لألعداء  -ب      
ن وسائل للقتالأقدمت الجماهـير الُمقاتلجـ.        ين تمّسكاً بعـروبتها وُحريّتها .، ولم تحرم نفسها شرف الّشهادة على أرض فلسطة بما تملك م 

 
 اقرأ األبيات اآلتية ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها : .10س

 وتـيـهـاً بـالـجـراح وبـالـّضماد  فــي مــيــاديـن الـجـهــادِّ  دالالً               
َن المواضي ورشفاً                ـَن الـجـ  بالثّغـور مِّ  هـادوأخــذاً بالـعـناق مِّ
 بما يُشجي وإْن غَدتِّ الغـوادي  وإقداماً وإْن َسَرْت الـّسـواري               
َن الـّضـحـايـا                فـأنــفـُس منهـم شـرُف الـبـالد  َوبَْذالً للنّفيسِّ مِّ
هاد  ويــا ُجثثاً يفوُح المجُد مـنـها                فَـيَْعـبَُق في الجبال وفي الوِّ

َن التّـحايـا                 ُمـعــطَّـرةً فــمـا َصـْوُب العـهـاد  َسقَتَْك الّصائباُت مِّ
 وخيُر الّزرعِّ في َخـْيرِّ الحـصاد  زُّ النّاسِّ في أغلى مـمـاٍت ـأع              

 محّمد مهدي الجواهريّ َمن قائل األبيات الّسابقة ؟  -أ        
ْعـر المقاومة الفلسطينيّةتدور حوله األبيات ؟  ما المحور العاّم الذي -ب           ش 
 جـ. ما المضمون )الفكرة أو الموضوع( التي تدور حوله األبيات الّسابقة ؟        

 . ُمخاطبة الجماهـير الُمقاتلة الّزاحفة إلى أرض فلسطين تحريراً لها ودفاعاً عـنها جواب:            
 

 اجب عن األسئلة التي تليها : . اقرأ األبيات اآلتية ، ثُمّ 11س
 لَبَِّس الغـاَر عليه األُرجوانا  هـُد لــجـمـق الـيا جهاداً صفّ           
 وبَـناٌء للـمـعـالـي ال يُـدانـى  فــلسـطـيـنُ ْت ـــاهـَرٌف بــش          
ن جبـهـتـها              ـالثمـتْهُ بـخـشـوعٍ َشــفَـتَـان       إّن ُجرحاً سال مِّ
 َعـربيّاً رشـفـتْـهُ ُمـقـلـتـانـا  وأنيناً باحتِّ الـنّـجــوى بــه           
 بشارة الخوريَمن قائل األبيات الّسابقة ؟  -أ        
ذت منها األبيات ؟  -ب          يا جهاداً صفّق المجد لهما عنوان القصيدة التي أُخِّ
  شعـر المقاومة الفلسطينيّةة ؟ جـ. ما المحور العاّم لألبيات الّسابق        

 يُحيّي نضال األُّمة العـربيّة التي هـبّت لدفع العـدوان عن فلسطينحّدث عنه الّشاعـر في األبيات ؟  د. ما الفكرة أو المضمون الذي يت         
 

عـر العـربّي في إذكاء الهمم وإلهاب المشاعـر عقب إنشاء الّدولة اليهوديّ 12س  ة ؟ . ما دور الّشِّ
 أدّى دوره في إذكاء الهمم وإلهاب المشاعـر . -أ      

 المأساة .تَرض فُكّل القصائد تصّور ُعمق  لم يتخلّف شاعـر عن القيام بدوره الُمف -ب       
 يجَد الحّل األنسب لها ،  ، ولم يستطع العالم أنْ لخطورتهاتُعّد هذه القضيّة الُكبرى التي تشغل العالم العـربّي والمجتمع الّدولّي نظراً جـ.  

 .ة وُحريّة مسلوبة وحّقٍ ُمنتَزع الّشعب الفلسطينّي خاصة والعـربّي عاّمة أْن يحمل الّسالَح دفاعاً عن كرامة ُمضاعولذلك ُكت َب على      
 

 . اقـرأ األسطر الّشعـريّة اآلتية ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها :13س
 يا أُّماهْ  ماذا جنينا نحنُ            
 حتّى نموَت مـّرتينْ            
 فمّرةً نموُت في الحياةْ            
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 ومّرةً نموُت عـنَد الموتْ            
 يا غابةَ الّصفصافِّ هـْل ستذكرينْ            
 إّن الذي رموه تحَت ظّلكِّ الحزينْ            
 إنسانْ  –كأّيِّ شيٍء ميٍّت            
 ذكرين أنّني إنسانْ هل ت           
ن َسطوةِّ الغـربانْ              وتحفظيَن جثّتي مِّ
 وأنتِّ يا أُّماهْ            

 ووالدي وإخوتي واألهَل والّرفاقْ            
 لعلّكم أحياءْ            

 لعلّكم أمواتْ            
 مثلي بال عـنوانْ            
 ما قيمةُ اإلنسانْ            
 بال وطنْ             
 بال َعلَمْ            
 ودونما ُعـنوانْ            
  ما قيمةُ اإلنساْن ؟           

 
 محمود درويش َمن قائل األسطر الّشعـريّة الّسابقة ؟  -أ

 عّرف بالّشاعـر محمود درويش ؟  -ب
 ، عمل في الّصحافة خاّصة في )الجديد ، جن عّدة مّراتم، تعّرض للس1941ُول د في قرية البروة سنة  أحد ُشعـراء النّضال الفلسطينيّ : جواب

ن1969في األدب اآلسيوّي واألفريقّي في الهند عام  )لوتس(االتّحاد( ، حاز على جائزة             .األعمال الّشعـريّة والنّثريّة  م ، له عدد م 
 نيّ تصوير عذاب الّشعـب الفلسطيجـ. ما مناسبة األسطر الّشعـريّة الّسابقة ؟ 

 د. ما المضمون العاّم )الفكرة العاّمة( لألسطـر الّشعـريّة الّسابقة ؟
 صيغة بديلة : ما الّذي صّوره محمود درويش في هذه القصيدة ؟

 اً وأسًى والذي يتجّرع طعم الموت ومرارته ُكّل يوٍم شوق، مرارة الّشعـب الفلسطينّي متمثّلة بالبعد عن األهل واألحباب والّديار يُجّسد   جواب:
 ربةً وضياعاً .ـوغُ            

 عاطـفة المرارة في المنفى . هـ. يُعـبّر محمود درويش عـن عارمة ، بيّنها ؟
 و. يُعـبّر الّشاعر في األسطر الّسابقة عـن عاطفة الحرارة ، وّضح ذلك ؟

 اره ، الذي يتجّرع طعَم الموت ومرارته ُكّل يوٍم شوقاً وحنيناً تعـتبر تجسيداً لمرارة الّشعـب الفلسطينّي : البُعد عن أهله وأحبابه ودي جواب:
          ً  . وأسًى وُغـربةً وضياعا

 
 . اقرأ األسطـر الّشعـريّة اآلتية ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها :14س

ن ثرى وطني بأسناني  بٍر مِّ  سأحمي ُكّل شِّ
ن شريانِّ شريان   يولْن أرضى بديالً عنه لو ُعلِّّقت مِّ
 أنا باٍق أسيُر محبّتي لسياجِّ داري ، للنّدى للّزنبقِّ الحاني 
  أنا باٍق ولن تقوى علّي جميُع ُصلباني  
ن ثرى وطني ، بأسناني  بٍر مِّ  أنا باٍق سأحمي ُكلَّ شِّ

 توفيق زيادَمن قائل األبيات الّسابقة ؟  -أ               
عـرية الّسابقة ؟   ما اإلرادة القويّة التي تظهر -ب                ن تُراب الوطنفي األسطر الّشِّ  التّصميم والُمحافظة على ُكّل ذّرةٍ م 
 جـ. ما الفكرة )المضمون( الذي تدور حوله األسطر الّشعـريّة الّسابقة ؟               

ن تراب الوطن   جواب:                       والهويّة والكرامة واإلنسانيّة التي تلّح على الشُّعـراء .؛ ألّن ذلك هـو الوجود التّمسُّك ب ُكّل ذّرة  م 
 

 . اقرأ األسطر الّشعـريّة اآلتية ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليها :15س
 َمْن نحُن دونما بالدنا ؟       

 َمْن نحُن ؟ َمن نكونْ   
 ونحُن في القفار ضاربونْ   
 والّسارقون النّاهبونْ   
 دياَرنا يدنِّّسونْ   
 ويسرقون دورنا ، وينهبونْ   
 ونحُن قابعـوَن ، خانعـونْ   
 نحلُم بالّسالمِّ والُحمامِّ والّزيتونْ   
قـونْ     وُهْم يُخندِّ



 

48 
 

 ويرفعونْ   
 ُكّل يوٍم قلعةً وينصبونْ   
 والعالُم الُحرُّ الذي بَِّعْدلِّهِّ يُفاخرونْ       

ـم وخنجٌر خ                                  ؤونْ صنيعةٌ لغـدرهِّ
 هارون هاشم رشيدَمن قائل األسطر الّشـعـريّة الّسابقة ؟  -أ          
 ما الفكرة )المضمون( الذي تدور حوله األسطر الّسابقة ؟ -ب          

 ته وحقّه في الوجود ، تمّسك الشاعـر بأرضه وتعلّقه بها ، وهو تعلّق بُكّل مقّومات اإلنسان التي لو تخلّى عنها الفتقَد إنسانيّ   جواب:           
 فال عجب بعد ذلك أْن يرفض هذا الّشعب ُكلَّ القيم التي تُساند حقّه اإلنسانّي الّضائع .                     

عـر المقاومة الفلسطينيّةجـ. ما المحور الذي تُمثّله األسطر الّسابقة ؟             ش 
 

 عـن األسئلة التي تليها : . اقرأ األسطر الّشعـريّة اآلتية ، ثُّم أجب16س
ن دربي    لن أهـرَب مِّ

ن كأسِّ الخّلِّ                   لن أهـرَب مِّ
 وإكليلِّ الّشوكِّ  
ن عظـمي   وسأنحُت مِّ
 مسمار صليبي وسأمضي 
 أبذُر قطراتِّ دمائي في األرضِّ  
ن قلبي   ... إْن لم أتمّزق كيف ستولُد مِّ

 معين بسيسوقة ؟ َمن قائل األسطر الّشعـريّة الّساب -أ      
  ز عليها الّشاعـر في األسطر الّسابقة ؟ما المضمون )الفكرة( التي يُركّ  -ب      

 . باألرض والتحامه بترابها وإصراره على التّضحية والفداء التّعلُّق  جواب:            
عـر المقاومة الفلسجـ. ما المحور العاّم لألسطـر الّشـعـريّة الّسابقة ؟         طينيّ ش 
م الفلسطينّي ؟        ن لسان الُمقاوِّ  د. ما أهميّة الّصوت المنبعث مِّ

 أعلى صوت اإلنسان العـربّي ودفَع بقضيّة الّشعـب الفلسطينّي إلى واجهة األحداث العالميّة .  جواب:          
 .طينّي المتشبّث بأرضه بلسان المقاوم الفلسهـ. بلسام َمن تحّدث معين بسيسو في القصيدة الّسابقة ؟       

 
 معين بسيسو. حّدد اسم الّشاعر الّذي تحّدث بلسان المقاوم الفلسطينّي في قصيدته )لن أهرب من دربي( ؟ 17س
ن ُشعـراء المقاومة الفلسطينيّة ؟ 18س  معين بسيسو ، محمود درويش ، توفيق زياد. سّم ثالثة مِّ
 

 . علّل ما يأتي :19س
رة .القى عالمنا ال -1        ن الحرب العالميّة الثّانية وآثارها الُمدّمِّ  عـربّي نصيباً مِّ
 ( ألهميّة ثرواته الّطبيعيّة وخاّصة الثّروة النّفـطيّة .ب   لموقعه الجغـرافّي الُمميَّز  (أ       جواب:          
 لُمجتمع الّدولّي .ظلّت القضيّة الفلسطينّية القضيّة الُكبرى التي تشغل العالم العـربّي  وا -2      
 نظراً لخطورتها ولم يستطع العالم أْن يجَد الحّل األنسب لها .   جواب:          
 تمّسك الشَّاعـر بأرضه ووطنه . -3      

 . ألنّه بذلك يتمّسك بإنسانيّته المفقودة  جواب:          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

                                                                        . وّضح القيود التي تحّرر منها النّثر العـربّي في أوائل القرن التّاسع عشر ؟1س
ن المعنىجـ.   الّزخارف البديعـيّة   -ب  الّصنعة اللفظيّة   -أ  جواب:                                        االهتمام بالمبنى أكثر م 

 . بيّن دور الُكتّاب العـرب في العـصر الحديث في التّأثير في حركة النّثر ؟2س
 الجديدة . وب األدبّي لينهـض بأداء المعاني  بدأ بعـض الُكتّاب يسعون إلى تحرير األسلأ(      جواب:
 . )رفاعة الّطهطاوي(تعلّموا اللغات األجنبيّة وقرأوا آدابها وتأثّروا بها منهم ب(             
ن نواحيها الماّديّة واالجتماعيّة والّسياسّيةَوْصُف الحياة ال. ما موضوع كتاب )تخليص اإلبريز في تلخيص باريز( ؟ 3س  فرنسيّة م 
 ربّي وفنونه األدبيّة ؟ـوامل التي أثّرت في حركة النّثر العـ. ما الع4س

 إرسال البعثات العلميّة إلى الغرب (ب        عصر النّهضة  -أ         جواب:
 لّطباعة( الّصحافة واد     اتّساع حركة التّرجمةجـ.                 

 
 . بيّن أثر االتّصال الُمنظَّم بين العـقل العـربّي والعـقـل الغـربّي الحديث ؟5س

 ديداً إّن االتّصال الُمنظَّم بين العـقـل العـربّي والعـقـل الغـربّي الحديث بدأ عن طريق البعثات التي أوفدها محّمد علي إلى الغـرب وتح  جواب:
 إلتّقان اللغات األجنبيّة ، وتلقّي العـلوم المختلفة . إلى فرنسا وإيطاليا ،          

ن قضايا النّثر العـربّي في العـصر الحديث : –الوحدة الّسادسة   مِّ
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 . بيّن الغرض )سبب أو هدف( البعثات التي أوفدها محّمد علي إلى الغرب ؟6س
 لتلقّي العـلوم الُمختلفة وفي ُمقـّدمتها العـلوم العسكريّة والتّطبيقـيّة . -ب   إلتّقان اللغات األجنبيّة -أ      جواب:     
 كة التّرجمة في المشرق العـربّي على نحو الفت ، وّضح ذلك ؟. اتّسعـت حر7س

ن القرن التّاسع عشر وأوائل القرن العشرين حقالً واسعاً للتّرجمة ونقل    جواب:       وتحديداً في مصر التي غدت في أواخر النّصف الثّاني م 
 اآلداب الغـربيّة ، وتمثّل ذلك بـ :             
 ترجمة الكتب في االجتماع والقانون واالقتصاد وفروع المـعـرفة جميعها . -ب           ن القصص والّرواياتترجمة العـديد م   -أ    

ن حقول التّرجمة ونقل اآلداب الغـربيّة ؟8س ن الّسؤال الّسابق)أ + ب( نقطة     . اذكر حقلين )مجالين( مِّ  م 
ن األعمال الغـربيّة )عيون اآلداب العا9س   ؟ وترجموها لميّة( اّطلع العـرب عليها . اذكر ثالثة مِّ

 . ترجمة أعمال هوراس وهوميروس،  مسرحيّات شكسبير، مسرحيّات برنارد شو، أعمال فكتور هيجو  جواب:          
 

ن األدباء الغربيّين العـرب على أعمالهم عن طريق التّرجمة ؟10س  شكسبير ، جان جاك روسو ، هـوميروس  . اذكر ثالثة مِّ

 لفظ األجنبّي لألوزان العـربيّةإخضاع ال أو: إيجاد كلمة عـربيّة للمصطلح أو اللفظ الذي يُقابلها في األجنبيّة ؟ وّضح مفهوم التّعريب .11س

ن األدباء العـرب قاموا بتعـريب األلفاظ والمصطلحات األجنبيّة؟12س  ر ، عادل زعيت، يعـقـوب صّروفالعـقّاد، محمود تيمور  . اذكر ثالثة مِّ
د لطفي المنفلوطي . َمن هو األديب العـربّي الذي لم يقرأ األعمال الُمترجمة بلغتها األصليّة ؟ 13س  ُمحمَّ
يغـت بأسلوب عـربيّ في األدب الفـر . اذكر قّصتين ُمترجمتين14س  ، مجدولين لـ)مصطفى لطفي المنفلوطي( قـّصة الّشاعـر؟  نسّي والتي صِّ
 طّور األدب العـربّي ، والنّثر خاّصة ؟. بيّن أثر التّرجمة في ت15س

 اّطالعهم عن طريق التّرجمة على عيون اآلداب العالميّة . -أ   جواب:     
 ، محمود عبّاس العـقّاد :، مثلاألجنبيّةظهور اتّجاه قوّي بين األُدباء والُمترجمين يميل إلى تعـريب األلفاظ والمصطلحات  -ب                

           يعقوب صّروف .، يتر عادل زعـ،  يمورت                     
نجـ.                  ن األدباء بما يُترَجم م  ن عمال الُمترجمة بلغتها األصليّة، مع أنّهم لم يقرأوا األاآلداب الغـربيّة إلى العـربيّة تأثُّر عدد م   ، وم 

 أمثلة ذلك : مصطفى لطفي المنفلوطي .                       
 فة والّطباعة دور كبير في نهضة النّثر الحديث ، وّضح ذلك ؟. كان للّصحا16س
 حيث كشف عن قابليّة اللغة ومالءمتها لمتطلّبات الحياة الجديدة ، حيث زاد المعجم اللغوّي وسلُسْت أساليب التّعبير ، ومالت  -أ    جواب:     

 تلك األساليب إلى البساطة والّسهولة .                      
ن المجاّلت والّصحف األدبيّة  -ب                    صحيفة وادي منها : ، وتستقـطب القُـّراء والُكتَّابتعنى بشؤون األدب صدرت العديد م 

 ( وغيرها .، اآلداب ، األديب ، األفق الجديد الّرسالة( ، ومجلّة )نزهة أفكاروجريدة )لنّيل ، ا                       
ن المجاّلت . 17س  . ، الهالل ، أبولو الّرسالة ؟  التي ظهرت في العصر الحديثاذكر ثالثاً مِّ
 وادي النّيل ، نزهة األفكار .  . اذكر صحيفتين ظهرتا في العصر الحديث بفعل الّصحافة والّطباعة ؟18س
عـراً ونثراً ؟19س  مجلّة أبولو . ما المجلّة األدبيّة التي كتَب فيها أشهـر أقالم الوطن العـربّي شِّ
 سب المؤلّفات اآلتية إلى أصحابها :. ان20س

 إبراهيم المويلحينزهة األفكار )جريدة( :  -ب    )عبدهللا أبو الّسعود(وادي النّيل )صحيفة( :  -أ          
     ( أحمد حسن الّزيّاتالّرسالة )مجلّة( : ) جـ.          

 .الغربيّة بالثّقافة تأثّرت . بـَم تأثّرت الفنون النّثرّية الحديثة ؟ 21س
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

ن الف1س  المقالة، الخاطرة، القّصة، الّسيرةنون النّثريّة الُمستحدثة ؟ . اذكر أربعاً مِّ
ن وسائل التّأثُّر بالثّقافة الغـربيّة. 2س  التّرجمة ، وسائل االتّصال الُمختلفة .  ؟  اذكر وسيلتين مِّ
 .وإثارة عاطفتهم بهدف إقناع القّراء  ، يدور حول فكرة واحدة تناقش موضوعاً  ،نّص نثرّي  . وّضح المقصود بالمقالة ؟3س
 . بيّن الخالف في نشأة المقالة ؟ 4س

  نشأت ، ولكنّها في الحقيقةيد الكاتب وابن الُمقفّع والجاحظهناك َمن يقول أنّها امتداد ألشكال النّثر العـربّي التّقليديّة ككتابات عبد الحم جواب:
رت بسبب الّصحافة و            .تطوَّ

ـحـافـةظهور فّن المقالة وتطّوره ؟ . ما العامل الّرئيسّي في 5س  الـّص 
ن عناصر المقالة ؟ 6س  اللغة ، الفكرة ، العاطفة . اذكر ثالثاً مِّ
ن عناصر المقالة ينبغي أْن يُراعى فيها أمران ، اذكرهـما ؟7س  . اللغة عـنصر مِّ

 صيغة بديلة : وّضح سمات اللغة في المقالة ؟     
      .ُمناسبة اختيار الكلمات ال -أ      جواب:

ن الكلمات الّزائدة وغـير الّضروريّة ؛ انسجاماً مع اإليجاز واتّفاقاً مع المقولة البالغيّة )خير الكالم ما قـّل ودّل( -ب                 . التّخلّص م 
ح ذلك ؟8س ن عناصر المقالة ، وّضِّ  . الفكرة عنصر مِّ

 نظره . سالة يُريد إيصالها للقـّراء ، وهـذه الّرسالة تحمل فكرة تُعـبّ ر عـن وجهةفالكاتب يكتب مقالته حامالً في طيّاتها ر   جواب:
ح ذلك9س  ؟  . يختلف حضور العاطفة باختالف الموضوعات التي يتناولها الكاتب، وّضِّ

 تندفع في الموضوعات اإلنسانيّة ، تختفي في الموضوعات العـلميّة .   جواب:

 الـفـنـون الـنـثـريّـة الـعـربـيّـة الـُمـسـتـحـَدثــة :
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 . نوان ، الُمقّدمة ، العـرض ، الخاتمةالع. عّدد أقسام المقالة ؟ 10س
 لفت انتباه القارئ وجذبه لقراءة المقال .. بيّن أهميّة العنوان في المقالة ؟ 11س
 إثارة اهتمام القارئجـ. لتّعـبير عـن الموضوع     ا -ب  التّركيز   -نوان في المقالة ؟   أـ. اذكر سمات الع12س
 العـنواني المقالة في لفت انتباه القارئ ؟ . ما القسم الذي تكمن أهميّته ف13س
مة . ما القسم الذي تتمثّل فيه جملة مفتاحيّة تتضّمن الفكرة الّرئيسة في المقالة ؟14س  الُمقـّد 
ل الجزء األساسّي في المقالة ؟ 15س  العـرض. ما القسم الذي يُشّكِّ
  . بيّن أهـميّة قسم )العـرض( في فّن المقالة ؟16س

 يُشّكل الجزء األساسّي في فّن المقالة . -أ        جواب:
 الجملة المفتاحيّة .التي تُحاول أْن تُثبت ما ورد في فيه تُعـَرض البيانات واألدلّة والحقائق  -ب                

 
 . تُختَم عادة بجملة استنتاجيّة /فقرة أو فقرات عـّدة    . ما مكّونات العـرض في فـّن المقالة ؟17س
 الوحدة ، التّسلُسل المنطقي ما سمات الفقرات في المقالة ؟ . 18س
 بتسلسل منطقّي .. كيف يتّم عرض األفكار في المقالة ؟ 19س
ح ذلك ؟ 20س  . تقود الفكرة إلى األُخرى ، وتُختم عادة بجملة استنتاجيّة. تتّسم األفكار في المقالة بالتّسلسل المنطقّي ، وّضِّ
  . تقديم خالصة وجهة النّظر بصورة مكثّفةفي المقالة ؟  . بيّن أهميّة الخاتمة21س
 المقالة الموضوعيّة ، المقالة الذّاتيّة .. اذكر أنواع المقالة ؟ 22س
 أو المنهجيّة، وهي التي تُغّطي مجاالت المعرفة جميعها تُعَرف باسم المقالة العلميّة أو الّرسميّة ؟ ّضح المقصود بالمقالة الموضوعيّة. و23س
 يها المقالة الموضوعيّة ؟ طّ ـ. ما مجاالت المعـرفة التي تُغ24س

 سياسة وثقافة ، ومقالة اجتماعيّة ، واالقتصاد ، والّطب ، والمقالة الفنّيّة ، والتّاريخيّة والفكريّة .   جواب:     
 الُمحدَّد الهدف جـ.  الفكرة الواضحة  -ب  البنية المنطقيّة  -أ  . بيّن سمات المقالة الموضوعيّة ؟25س
ح ذلك ؟26س  . تُعـرض أفكار المقالة الموضوعيّة على أساس منطقّي ، وّضِّ

ن العاّم إلى الخاّص أو  جواب:      ن المألوف إلى غـير المألوف ،  أْي أْن تنتقل الفكرة م  ن البسيط إلى الُمعـقَّـد . م   أو م 
ح المقصود بالمقالة الذّاتيّة ؟ 27س  . وّضِّ

 ، ويُقّدمها جالها أيَّ فكرةٍ يقتنصها الكاتب، ويكون موأسلوبها ذو طابع شخصيّ غـير الّرسميّة أو غـير المنهجيّة  تُعـَرف باسم  جواب:      
 بأسلوب شائق .لقّرائه                  

 . بيّن سمات المقالة الذّاتيّة ؟ 28س
 . مجالها أّي فكرة يقـتنـصها الكاتب -ب  أسلوبها ذو طابع شخصّي  -أ      جواب:

راً في أسلوب بنائها ولغتها د.    أسلوبها شائق .جـ.                . أكثر تحرُّ
 

ن الّسؤال الّسابق( + د )أ + جـنقطة . بيّن الّسمة األُسلوبيّة للمقالة الذّاتية ؟ 29س  . م 
 

ن حيث : 30س  . قارن بين المقالة الذّاتيّة والموضوعيّة ، مِّ
 جـ. سماتها وأسلوبها      ب. مجاالتها  وفكرتها            رسميّتها و منهجيّتها   -أ          

 المقالة الذّاتيّة المقالة الموضوعـيّة

 غـير رسميّة وغير منهجيّة -أ رسميّة ومنهجيّة  -أ

 مجالها أو فكرتها أّي فكرة يقتنصها الكاتب ويُقّدمها إلى قّرائه -ب  تغـطي مجاالت المعـرفة كافّة وفكرتها واضحة  -ب

 أسلوبها ذو طابع شخصّي ويمتاز  بالتّشويق جـ.  بنيّتها موضوعـيّة   جـ.

 
ن سمات المقالة الفنّيّة ؟31س  . اذكر ثالثاً مِّ

 .ويُؤثر اللغـة المفهـومة  ، بعـيد التّعـقيد  أسلوبها واضح  -ب      أو متوّسطة الّطول  ةقصير -أ     
  . عنوانها يتّسم باإليجاز والتّكثيف والتّعـبير عـن الموضوع د.   ساس منطقيّ تُعـَرض أفكارها المقالة على أجـ.      
ن ُكتّاب المقالة في الوطن العـربّي ؟ 32س  . اذكر ثالثة مِّ

 ، مارون عبود . زيادة، أديب إسحاق، ُشكري فيصل، مي راهيم المازنّي ، طه حسينيعـقـوب صّروف ، جبران خليل جبران ، إب  جواب:
ن ُكتّاب المقالة في األردّن ؟ . ا33س   .خالد الكركّي، صالح جّرار، طارق مصاروة ، خيري منصور  ذكر أربعة مِّ

 
 علّل ما يأتي : . 34س

ن الّسوريّين واللبنانيّين إلى مصر ومشاركتهم في التّرجمة . -1   لجوء الكثير مِّ
ن اضطهاد العثمانّيين وألغراض اقتصاديّ     جواب:        ة .فـراراً م 

 ظهـور فـنون نثريّة عـربيّة ُمستحدثة في العـصر الحديث . -2 
 بسبب األحداث الّسياسيّة واالجتماعيّة والثّقافيّة . جواب:      

 تطّور فّن المقالة كفّن نثرّي . -3 
 بسبب الّصحافة  جواب:      
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ن الكلمات الّزائدة وغير الّضروريّة في المقالة . -4   التّخلُّص مِّ

 اتّفاقاً مع المقولة البالغيّة )خير الكالم ما قّل ودّل( . أو:انسجاماً مع اإليجاز    جواب:      

 يُعـّد العـرض الجزء األساسّي في المقالة . -5 
 الجملة المفتاحيّة .قائق التي تحاول إثبات ما ورد في فيها تُعـرض البيانات واألدلّة والح ألنّ   جواب:

 اتيّة بالّطابع الّشخصّي .تمتاز المقالة الذّ  -6 
م معـالجة منهجيّة أو تحليليّة للموضوع التي هي بصدد مناقشته . جواب:  ألنّها ال تُقـّد 

ن جوانب الحياة . -7  اتّصال خواطر كاتب المقالة بأي جانب مِّ
 ألنّه ال قيد على ُحريّة تفكير الكاتب وذاته .  جواب:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ح المقصود بالخاطرة ؟ . 1س ن الخاطرة .الة ويقترن كتابّي حيث يتداخل مفهومه مع المق فـنّ وّضِّ  به ، وقد تُسّمى المقالة الذّاتيّة أحياناً م 
 . بيّن أوجه االختالف بين المقالة والخاطرة ؟2س

ن حيث الفكرة -أوالً       ن إيصالها إلى : مِّ  .عارضة طارئة في الخاطرة فهي  ، أّما في الفكرةالـقُـّراءالفكرة في المقالة عنصر أساسّي ال بُّد م 
      ً ن حيث الحجم والّطول  -ثانيا ن المقالة .: مِّ  الخاطرة أقصر م 
ن حيث العـنوان -ثالثاً        الخاطرة تأتي عادة بال عـنوان ، أّما المقالة فتُكتَب بعـنوان واضح .:  مِّ
      ً ن حيث األنواع والموضوع  -رابعا  ، مع بقاء الخاطرة أقـرب إلى الذّاتيّة منها إلى الموضوعـيّة .ع والموضوعشابه كلتاهـما في النوتت: مِّ
ن حيث الكاتب –خامساً         شخصيّة كاتب الخاطرة دائمة الحضور بعكس  كاتب المقالة .:  مِّ

 
 الخاطرةما الفـّن النّثرّي الذي يأتي عادة بال عنوان ؟  . 3س
 الخاطرة، خاّصا بفّن نثرّي ، اذكره ؟ . عنوان )ما قّل ودّل( وعنوان )فكرة( 4س
ن أنواع الخاطرة حسب الموضوع الذي تتناوله ؟5س  . اذكر ثالثةً مِّ

  . ، خواطر فلسفيّة ، خواطر تاريخيّة ، خواطر اجتماعيّة ، خواطر نقديّة خواطر أدبيّة  جواب:     
ن الُكتّاب ؟6س  . ما األمور التي يتميّز بها كاتب الخاطرة عـن غـيره مِّ

الٍت يكتُب ُكّل ما يدور  -أ     جواب:      ن أفكاٍر وتأمُّ  يُبدي رأيه الّشخصّي في ذلك الموضوع . -ب     في ُخلده م 
 تتّصل كتاباته بأحد جوانب الحياة .د.     شخصيّته دائمة الحضور .     جـ.                  
 األنواع ، الموضوعات .. في أيّة مجال تتشابه المقالة مع الخاطرة ؟ 7س
ح هـذه الحدود ؟ مكن أْن يخطر على البال في حدودأنواع الخاطرة لتتّصل بكّل ما يُ  تتنّوع. 8س  ، وّضِّ

 ؟وامل المؤثّرة في تنّوع الخاطرة صيغة بديلة : ما الع
 ذات الكاتب ، اهتماماته ، مثيراته الفكريّة والعاطفيّة . جواب:     
 الّشخصّي واإلنسانيّ ات ؟ . اذكر الّطابعين اللذين تتّسم بهما الخواطر المثيرة للذّ 9س
 . اذكر الّسمات الفنّيّة للخاطرة ؟ 10س

 القصر واإليجاز -ب       دورانها حول فكرة واحدة  -أ      
 . البُعـد عن التّحليل العـميق القائم على تقديم األدلّة والبراهـيند.      األسلوب الُمرّكز والتّعـبير الُمقتَصد واللغة الُمكثّفةجـ.       

 . الخاطرة أقصر من المقالة ، وّضح ذلك .11س
ن الّصحيفة وعموداً من المجلّة   جواب:            .فهي ال تجاوز نصف عمود م 

ن ُكتّ 12س  ، جبران خليل جبران . أديب إسحاق ، طه حسين ، عـبّاس العـقّـاداب الخاطرة في الوطـن العـربّي ؟ . اذكر ثالثةً مِّ
 النا مامكغاطرة في األردّن ؟ . اذكر كاتباً للخ13س
 اقرأ النّّص اآلتي ، ثُّم أجب عـن األسئلة التي تليه :. 14س
سُم ، ويظّل األمـُر يتّ ـض المركبات كتابته خلف مركباتهمقـد تردُّ الّسأَم الذي تسبّبه أزماُت الّسير  أحياناً بالتّطلُّع إلى ما يحلو لسائقي بع »    

وغيرها . إلى أْن تصَل إلى الجملة األكثر شيوعاً   " سارحة والّرب راعيها "  ،   : " قاهـرة البراري " ارات، مثلبالّطرافة خاّصة أمام عب
 «...  بينها ُكلّها ، وهي : " صّل  عـلى النّبّي " ، التي تُكتَُب دائماً  " صلّي عـلى النّبّي "  بثبوت الياء

 . الخاطرةّسابق ؟ إلى أي فّن نثرّي ينتمي النّّص ال -أ      
 النا مامكغ َمن كاتب النّّص الّسابق ؟  -ب      
رصاً على الوهـججـ. ما عـنوان الخاطـرة الّسابقة ؟         ح 
ن النّّص الّسابق ؟       ن سمات الخاطرة مِّ    . القصر واإليجاز /دورانها حول فكرة واحدة    د. استخلص سمتين مِّ

 أصحابها : . أنسب الكتب اآلتية إلى 15س
 مصطفى المنفلوطيّ :  قّصة مجدولين ، قّصة الّشاعـر  -ب رفاعة الّطهطاويّ : تخليص اإلبريز في تلخيص باريز  -أ  
 إبراهيم المويلحي:   د. جريدة نزهـة األفكار   عـبد هللا أبو الّسعـود:  جـ. صحيفة وادي النّيل   
     النا مامكغ:  طرة حرصاً على الوهـج خا و.   حسن الّزيّات:   هـ. مجلّة الّرسالة   
 محّمد مندور:   ح. ما تراه العـيون   سليم البستانيّ : يام في بالد الّشام ، بنت العـصر ز. اله  
  محمود الشين:     ط. ُسخرية النّاي ، يُحكى أّن   

 الــخــاطـــرة :
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 كنّه يبقى أقرب إلى الذّاتيّة .. حّدد الفّن النّثرّي الّذي يتشابه مع المقالة في أنواعها وموضوعاتها ول16س
 .الخاطرة  جواب:      

 
  علّل ما يأتي : .17س
 نشوء فـّن الخاطرة . -1

ْجر الّصحافة .  جواب:  نشأت في ح 
 الصُّحف تُعـطي عـنصر الخاطرة عـنواناً ثابتاً . -2

 .ألّن الخاطرة تكون عادة بال عنوان   جواب:
 يّة منه إلى المـوضوعـيّة .تُعـّد الخاطرة أقـرب إلى الذّات -3

ن أفكار وتامُّالت .  جواب:  ألّن كاتب الخاطرة يكتُب ُكّل ما يدور في ُخلده م 
 تأخذ الخاطرة الّطابع الّشخصّي واإلنسانّي . -4

 ألنّها ال تكون إاّل بحضور الُمثيرات للذّات فضالً عن موضوعاتها المطبوعـة بالّطابع اإلنسانّي .   جواب: 
ن الُكتّاب واألُدباء َمْن يتخّصص في كتابة الخاطرة فقط ، وإْن اشتهـر بكتابتها . قـد -5  ال نجد مِّ

 ألنّهـم فـّرعـوا بعـض أنشطتهم إلى كتابة الخاطرة خضوعاً لبعض المواقف الحياتيّة وظروف الحياة الّصحفيّة .  جواب: 
 رة .تفـريع بعـض ُكتّاب الخاطرة أنشطـتهـم إلى كتابة الخاطـ -6

 . خضوعاً لبعض المواقف الحياتيّة وظروف الحياة الّصحفيّة  جواب:
 الخاطرة ليست مثل المقالة مجاالً لألخذ والّرد . -7

 .ألنّها ال تحتاج إلى األسانيد والحجج القويّة إلثبات صدقها   جواب:     
 تتنّوع أنواع الخاطرة . -8

 .لتتّصل بكّل ما يخطر على البال  جواب:     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

ح المقصود بالقّصة القصير1س  ة ؟ . وّضِّ
ن األحداث يرويها الكاتب، مجم  جواب:      ن وعة م   ، يتألّف متآزرة، أو حوادث عـّدة الحياة، ويقتصر على حادثة واحدةيصّور فيها قطاعاً م 

 موضوع ُمستقّل بشخوصه ومقّوماته .  منها                
   ؟ ن المتلقّي ووجدانه. وازن بين التّأثير في القّصة وتأثير مواقف الحياة في ذهـ2س

 .كالهما متشابهان ، إاّل أّنّه في القّصة يأتي على نحو منسَّق ومهذّب وُمكثَّف     جواب:     
 التّنسيق والتّهذيب والتّكثيف . ما الذي يُميِّّز القّصة عـن تجرية الحياة الواقعيّة ؟. 3س
ن القرن الثّامن عشرخها النّصفّن أدبّي حديث ، ال يتجاوز تاري. وّضح المقصود بالقّصة بمفهومها االصطالحّي ؟ 4س  ، وهي فّن ف الثّاني م 

 ُكتّاب غربيّين . غربّي تشّكلت مالمحه وترّسخت أصوله على يد         
ن الُكتّاب الغربيّين الذي5س   القصيرة ؟ ن ترّسخت على أيديهم أصول القّصة . اذكر ثالثاً مِّ

 ول وتشيخوف في روسيا .ـوغـمريكا ، غبلزاك وموباسان في فرنسا ، إدغار ألن بو في أ   جواب:     
 . تأثّرت القّصة العـربيّة بالقـّصة الغـربيّة عن طريقين ، وّضحهما ؟6س

مت قصص كثيرة عـن اآلداب الغـربيّة ، الفـرنسّي والّروسّي خاّصة .التّرجمة :  -أ        إذ تُرج 
 .عـلى آدابها ة ، االّطالع المباشر ات األجنبيّ اتّقان اللغ االتّصال الُمباشر ، عن طريق : -ب      

ن الجيل األّول ؟7س ن ُكتّاب القّصة القصيرة العـربيّة مِّ  . اذكر ثالثة مِّ
  . فرح أنطون ، يعقوب صّروف ... إلخ،  سعـيد البستانّي ، سليم البستانّي ، جـورجي زيدان   جواب:     

 
ن كتّاب القـّصة في سوريا ؟ 8س  األنطاكّي ، معـروف األرناؤوط ، ُمحّمد تيمورعـبد المسيح  . اذكر ثالثة مِّ
ن ُكتّاب القّصة في مصر ؟ 9س   طه حسين ، توفيق الحكيم ، نجيب محفوظ . اذكر ثالثة مِّ
ن غيره في القّصة التّاريخيّة ؟   10س  جورجي زيدان. َمن الكاتب القصصّي الذي يُعـّد األغزر إنتاجاً مِّ
ن موضوعات القّصة. 11س   ، المذاهـب الّسياسيّة والنّقديّة  ، تسجيل الحياة االجتماعيّة أو النّقديّة ، الوعـظ التأريخ  القصيرة ؟ اذكر ثالثة مِّ
ح ذلك. كان لتأثير ُكتّاب القّصة القصيرة باآلراء والمذاهـب الّسياسيّة والمدارس النّقديّة الّشرقيّة وا12س  ؟ لغـربيّة الحديثة أثر واضح، وّضِّ

 أثّر في تباين مواقـفهـم واختالف أساليبهم وأدواتهـم الفنّيّة . -ب  ذلك في نتاجهم القصصّي شكالً ومضموناً  أثّر -أ   جواب:     
 

  . كان لحركة التّحديث في القّصة العـربيّة والدة اتّجاهات جديدة لكتابة القّصة بعـد منتصف الّستينات ، اذكرها ؟13س
 ، الحداثّي الّرومانسّي ، الواقعّي، الّرمزيّ    جواب:     
 . بيّن العامل الذي استشرف واقع القّصة ومستقبلها وأّدى إلى تغـيّر اتّجاهها ؟14س

  الواقع المتغـيّ ر الذي أفرزته التّطّورات الفكريّة والّسياسيّة واالجتماعيّة   جواب:     
 ؟م إلى عدة أمور اذكرها 67. دخلت حركة التّحديث منعـطفاً تاريخّياً بعد نكسة 15س

د على الشّ  -أ  جواب:  والدة اتّجاهات جديدة: الّرومانسّي، الواقعّي، الّرمزّي، الحداثّي أو التّجريبيّ  -ب      كل التّقليدّي للكتابة القصصيّة التّمرُّ

 الـــقــّصـــة الـــقــصــيـــرة :
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ح أثر التّطّورات الفكريّة والّسياسيّة واالجتماعيّة في القوالب والمضامين القصصّية ؟ 16س  . وّضِّ
عـريّة الُكتّاب إلى أساليب تجريبيّة جديدة تعتمد ع دفعَ  -أ    جواب:       اللغـة وتُصبُّها في قوالب جديدة .لى الحداثة الغرائبيّة وش 
 .ظهور القصص البرقيّة واللغة اإليحائيّة والّرمزيّة  -ب            
 ة؟. اذكر أهـّم التّطّورات الفكريّة والّسياسيّة واالجتماعيّة التي أثّرت في القصّ 17س

 هجمة عـصـر العـولمة -ب     أزمة الخليج العـربّي والواقع الفلسطينّي    -أ      جواب:     
 االنفتاح على اآلفاق الجديدة وانتشار الحواسيب واالنترنت والفضائيّاتجـ.                   
 ّصة القصيرة ؟ . ما األمور التي أضافتها ظهور القّصة البرقيّة واللغة اإليحائيّة والّرمزيّة إلى الق18س

ن القوالب التي يضعها النُّقّاد -ب    المرونة والـقُـدرة على التّجديد     -أ      جواب:      ر م    التّحرُّ
 انطالقها نحو التّجريب والحداثة باستمرارد.   البحث عن الجديد في المضمون والّشكل على الّسواء     جـ.                   
د عناصر القّصة الق19س  البيئة ، اللغة ، الحوار ، الهـدف، الحدث ، الّشخصيّات ؟ صيرة . عّدِّ
 . وّضح المقصود بالحدث في القّصة القصيرة ؟ 20س

   الّصراع الذي يجري بين  الّشخص ، ويُعَّد العنصر الّرئيسّي فيها ، وقد يكون بين البطل وقّوة ُمضاّدة .   جواب:       
ن خالل الّصراع قّصة ؟ . كيف يتطّور الحدث وينمو في ال22س  .م 
 . الّشخصيّة في القّصة ال يحدث تغيير على بنيتها األخالقّية أو النّفسيّة أو األيدولوجيّة ، وّضح ذلك .23س

 .فعادة ما يبقى الّشرير شريراً والخيّ ر خـيّ ـراً  جواب:         
 . حّدد شكل الّصراع الذي يجري في القّصة ؟24س

           صراع بين الّشخوص -أ      جواب:         
    صراع بين البطل وقّوة ُمضاّدة    -ب                       

ن نزعات النّفسجـ.                         أو رغبة أو قيمة أخالقيّة أو اجتماعيّة . صراع داخل الّشخصيّة مع نزعة م 
 . وّضح المقصود بالّشخصيّة في القّصة القصيرة ؟25س
ن  هي الكائن اإلنسانّي الذي يتحّرك في سياق  جواب:          الحيوان أو الجماد، فنستخدم عندئذ رمزاً يشّف األحداث وقد تكون الّشخصيّة م 

ن عبرة أو تعـريض                    . عّما وراءه م 
 . الّشخصيّات في القّصة رئيسة وثانويّة ، وّضح ذلك ؟    26س

ن أّولها إلى آخرها ، أو تتعّدد الّشخصيّات فيها .  ثانويّةهي شخصيّة البطل ، وة : رئيس   جواب:          ، وقد تدور حول شخصيّة واحدة م 
 جامدة مسّطحة ، نامية. الّشخصيّة في القّصة القصيرة نوعان ، اذكرهما ؟ 27س
 . وّضح المقصود بالّشخصيّة الجامدة أو المسّطحة ؟ 28س

 ّشخصيّة التي ال يحدث تغيير على بنيتها األخالقيّة أو النّفسيّة أو اإليديولوجيّة في أثناء القّصة . هي ال   جواب:        
 . وّضح المقصود بالّشخصيّة النّامية ؟ 29س

     مع هذه األحداث القّصة ، نتيجة تفاعلها الُمستمرّ اً ، وتتطّور بتطّور األحداث في هي الّشخصيّة التي تتكّشف للقارئ تدريجيّ   جواب:        
 . لمفهوم الّشخصيّة النامية والّشخصية المسّطحةارجع     . وازن بين الّشخصيّة الُمسّطحة والّشخصيّة النّامية في القّصة القصيرة ؟30س
ن عناصر القّصة القصيرة ينقسم إلى إطارين ، وّضحهما ؟31س  . البيئة عنصر مِّ

 يكون هو نفسه القّوة الُمضاّدة للبطل ، كأن يكون  ، عندماد يأتي ُمشاركاً في الفعل القصصيداث ، وققد يكون مسرحاً لألح: المكان  -أ      
 الّصراع بين البطل والغرق في البحر ، فالبحر هو المكان وبنفس الوقت هو القّوة الُمضاّدة .                   

ن خالل قدرة القاّص على المواءمة واالنسجام ، ولكّن القاّص يوهتخيُّلي وليس واقعيّ : الّزمان -ب        م الُمتلقّي بأّن هذا الّزمن زمن واقعّي م 
 بين األحداث وقوانين الّزمان الذي تجري فيه .                     

ح مفهوم الّزمان والمكان في القّصة القصيرة ؟32س  . انظر لإلجابة الّسابقة . وّضِّ
ك في الفعل القصصّي ؟ . متى يكون المكان هو الُمشا33س  .عندما يكون هو نفسه القّوة الُمضادة للبطل رِّ
  . وّضح المقصود بالبيئة في القّصة القصيرة ؟ 34س

 ، قد يكون مسرحاً لألحداث وقد يأتي ُمشاركاً في الفعل القصصّي . عـنصر قصصي يكون ضمن إطار زمانّي أو مكانيّ   جواب:       
 لعناصر البنائيّة للقّصة ؟ . بيّن عالقة اللغة با35س

ن أشخاص وحوادث وزمان ومكان وحبكة  وهـدف بوساطة اللغة .    جواب:         يتّم نظم عناصر القّصة البنائيّة م 
ن تقنيّات اللغة في القّصة ؟ 36س  الحوار ، الّسرد ، التّداعي. سّمِّ ثالثاً مِّ
ن كلمات حواره ؟. ما األمور التي ينبغي للقاّص مراعاتها لكّل كلم37س  ة مِّ

 صيغة بديلة : ما سمات الحوار في القّصة ؟     
  العـفويّة والبُعد عن التّكلُّف .جـ.  التّركيز الّشديد     -ب   المرونة في التّعـبير -أ      جواب:      

ن خصائص الحوار في القّصة التّركيز الّشديد ، وّضح ذلك ؟ 38س  . مِّ
 ن يقتضي الموقف االقتضاب واالقتصاد ، والتّفصيل حين يستدعي الموقف الّشرح واإلطناب .اإليجاز حي  جواب:      

 الحوار. أي عنصر من عناصر القّصة يقتضي من القاّص فيه أْن يكون يقظاً واعياً لكّل كلمة ؟ 39س
 هدف أو المغزى في القّصة القصيرة ؟ . وّضح المقصود بال40س

 عى القاّص لبلوغها ، والّرسالة التي يُريد إيصالها للقارئ .هو الغاية التي يس جواب:     
 . ما المعنى أو الّرؤية التي يُقّدمها القاّص في قّصته ؟ 41س

 ة .القّصة تُقّدم رؤية القاّص الحياتيّة بطريقتها الجماليّة الخاصّ  -ب          اها الخاّص الذي يتقّصده كاتبها ُكّل قّصة عادة لها معن -أ    جواب:



 

54 
 

 . ما الذي يُميّز القّصة عن الخبر أو اللغو أو العبث ؟ 42س 
 ما الّشرط الواجب توافره حتّى تكون القّصة حقيقيّة ناجحة ؟ صيغة بديلة:

 الّصياغة الفنّيّة الُمحكمة جواب:     
 . ما الهدف الذي يهدف إليه القاّص في قّصته ؟ 43س

ن الُمشكالت اإلنسانيّة الحيويّة .جـ.   إصالح الُمجتمع عاّمة  -ب لبشريّة لمتعة وَكْشف التّجربة اا -أ      جواب:        حّل ُمشكلة م 
 إضافة شيء إلى فهمنا للحياة .د.               

ن حيث التّحليل والمعالجة واألثر الذي تُخلفه ف44س  ي المتلّقي( .. حّدد الفّن النّثرّي الذي تُمثّله العبارة اآلتية : )تُصّور موقفاً تاّماً مِّ
 .القّصة القصيرة  جواب:          

ن ُكتّاب القّصة ا45س   ؟لقصيرة في األدب العـربّي الحديث. اذكر أربعة مِّ
 ، الّطيّب صالحيوسف إدريس، يحيى حقّي، زكريا تامر، غّسان كنفاني  جواب:          

 م1922ام أغاني الليل لمحمد أبو غنيمة ع. ما أّول عمل قصصّي أردنّي ؟ 46س
 خليل بيدس. َمن رائد الفّن القصصّي في فلسطين واألردّن ؟ 47س
 .كانت تاريخيّة أكثر منها فنّيّة   . ما الّسمة العاّمة التي برزت للقّصة في األردّن في العـشرينات ؟48س
 نجاتي صدقي. َمن رائد القّصة الواقعيّة في األردن في الثاّلثينات ؟ 49س
 محمود اإليرانيّ   قصصّي األردنّي الذي يُعـّد الّرائد للقّصة القصيرة في الثاّلثينات ؟. َمن الكاتب ال50س
ن رّواد القّصة القصيرة في األردّن في الثاّلثينات ؟  51س   محمود اإليرانّي ، عارف العـزونّي ، نجاتي صدقي. سّم ثالثة مِّ
 ف الّدين اإليرانيّ محمود سي. َمن صاحب المجموعة القصصيّة )أّول الّشوط( ؟ 52س
ن رّواد القّصة القصيرة في األردّن في أربعينيّات القرن الماضي؟53س  . سّم أربعة مِّ

 محمود اإليرانّي ، عيسى النّاعـورّي ، منيرة شرايحة ، عبد الحليم عبّاس ، شكري شعشاعة ، أديب عبّاسّي .    جواب:         
ح ذلك؟  . تّطّورت القّصة القصير في األردّن في54س  أربعينيّات القرن الماضي تطّوراً ملحوظاً، وّضِّ

ن القاّصين أبرزهـم : محمود اإليرانّي   جواب:          أخذت القّصة تسير بخطًى واسعة ؛ إذ حفلت جريدة الجزيرة ، ومجلّة الّرائد بعـدد م 
 النّاعـورّي وغـيرهـم .وعيسى                    

 صصيّة اآلتية إلى أصحابها : . أنسب المجموعات الق55س
ن وحي الواقع:  -أ        ُمحّمد أديب العامريّ شعاع النّور:  -ب       أمين فارس ملحس مِّ
 )عيسى النّاعورّي(د. طريق الّشوك :        )سميرة عّزام(     جـ. أشياء صغيرة :       
 ؟. تحّدث عن القّصة القصيرة في األردّن في فترة الخمسينّيات 56س

ن وحي الواقع عام ت قصصيّة ألمين فارس ملحس بعنوانصدرت مجموعا جواب:           ، وشعاع النّور لُمحّمد العامرّي عام م1952 )م 
 . (م ، وطريق الّشوك لعـيسى النّاعـوريّ 1954م ، وأشياء صغيرة لسميرة عـّزام عـام 1953                 

 ُمسايرة الُمستجّدات والتّطّورات في الميادين الُمختلفةرة في ستينيّات القرن الماضي ؟   . ما الّسمة األبرز للقّصة القصي57س
ن ُكتّاب القّصة القصيرة في األردّن بميزات ثالث ، اذكرها ؟ 58س  . تميّز جيل الّستيّنات مِّ

ن دور  -ب   تخدام األشكال القصصيّة الحديثة اس -أ   جواب:               إلى دور القّصة الحديثة  الحكايةالخروج بالقّصة م 
 إعادة بناء القّصة األردنيّة كشكل فنّي متميّز في الّساحة األردنيّة .جـ.                 

ن رّواد القّصة القصيرة في األردن في ستيّنات القرن الماضي ؟ 59س    . سّم أربعة مِّ
 . يحيى يخلف، فخري قعـوارمحمود شقير، خليل السواحرّي، جمال أبو حمدان،     جواب:         

 . تّطورت القّصة القصيرة في األردّن فترة الّسبعـينات ، وّضح أشكال هذا التّطّور ؟ 60س
   .أحمد عودة ، هند أبو الشَّعـر ، إلياس فركوح ، سالم النّّحاس، إبراهيم العيسى تزايد أعداد ُكتّاب القّصة القصيرة ، منهم : -أ  جواب:         

 بدأت المجموعات القصصيّة تتوالى بالّظهور . -ب          
ان عام  تشّكلت رابطة الُكتّابجـ.       ، ومنها القّصة القصيرة ْفع الحركة األدبيّة والثّقافيّةأسهمت في دَ ، والتي 1974األردنيّين في َعمَّ

 انظر ما تحته خّط في النّقطة )جـ( الّسابقة .؟  . بيّن دور رابطة الُكتّاب األردنيّين في تّطور الحركة األدبيّة في األردنّ 61س
 . بيّن كيف تطّورت القّصة القصيرة في األردّن في عقد الثّمانينات ؟62س
 : بيّن سمتين اتّسمت بهما القّصة القصيرة في األردّن في َعْقد الثّمانينات ؟ ةبديلصيغة   

ن اإلنتاج القصصي أكثر التصاقاً بقضايا المجتمع ؛ ح -أ     جواب:          .يث شهدت الّساحة األدبيّة القصصيّة زخماً م 
 تنّوعت المضامين وتعّددت االتّجاهات والهواجس . -ب                     

 
 وّضح التّطّور الذي شهدته القّصة القصيرة في األردّن في عقد التّسعينات ؟. 63س

 ي فترة التّسعينات وما بعدها ؟بيّن سمات القّصة القصيرة في األردّن فصيغة بديلة: 
دت إقباالً وازدهاراً شديدين  -أ      جواب:         تنّوع اتّجاهات القاّصين والقاّصات -ب    َشه 

 كان االتّجاه الحداثّي التّجريبّي هـو الغالب بين االتّجاهاتجـ.                     
ن القاّصات األردنيّات ظهرت في . 64س  فترة التّسعينات وما بعدها ؟اذكر ثالثاً مِّ

 . جواهـر الرفايعة، بسمة النّسور، جميلة عمايرة، جهاد الرجيبي، ُحزامى حبايب  جواب:      
ن رّواد القّصة القصيرة في األردّن في التّسعينات وما بعدها ؟65س  . اذكر أربعاً مِّ

 الّريماوّي ، هّزاع البرارّي ، سعود قبيالت ، سليمان األزرعّي .     مفلح العـدوان ، نايف نوايسة ، يوسف ضمرة ، محمود    جواب:      
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 . كان االتّجاه الحداثّي التّجريبّي هو الغالب في فترة التّسعينات ، عالَم يدّل ذلك .66س
  .وتتأثّر به البحث عن قوالب قصصيّة جديدة تُواكب ُمستجّدات العصر ب(   التّطّور والتّجديد الُمستمّرين  أ(  جواب:      

 تعالج قضيّة الموت النهاية الحتميّة لكّل إنسان .ما الفكرة التي عالجتها مجموعة جمال ناجي القصصيّة )ما جرى يوم الخميس( ؟  .67س
 . ما المضمون العاّم لقصة جمال ناجي )ما جرى يوم الخميس( ؟ 68س

ن موتهم لتعزيته تأثّر الّشاعـر بموت أُّمه تأثُّراً شديداً ومّما زا  جواب: ن أقاربه قد خرجوا م  ن حزنه وألمه قلّة الُمعّزين له ، ويتصّور أّن األموات م   .د م 
 . كيف قّدم جمال ناجي مجموعته القصصيّة )ما جرى يوم الخميس( ؟   69س

 وذلك بَجْعل األموات أحياًء واألحياء أمواتاً .؛ قّدمها بأسلوب غرائبّي    جواب:        
 .ق ـويـنصر التّشـعذا أضاف األسلوب الغرائبّي لمجموعة جمال ناجي القصصيّة ؟   . ما70س
   مشّوقالغرائبّي الأسلوبها  . ما األسلوب الّذي تميّزت به قّصة )ما جرى يوم الخميس( ؟71س
 

 . علّل ما يأتي : 72س
 نشأة القصة القصيرة على يد المصريّين وأهل الّشام . -1

ن األقطار العـربيّة األخرى .ألنّهم كانو جواب:  ن غيرهم م   ا أسرع اتّصاالً وأعمق تأثُّراً باألدب الغـربّي م 
 خاّصة وتغـيُّر نتائجهـم شكالً ومضموناً .فنّيّة بعـد الّستينات تباين مواقف ُكتّاب القّصة واختالف أساليبهم وادواتهم ال -2

 اسيّة والمدارس النّقديّة الّشرقيّة والغـربيّة الحديثة . لتأثُّر الُكتّاب باآلراء والمذاهـب الّسي  جواب: 
دها على الّشكل التّقليدّي . -3  والدة اتّجاهات جديدة لكتابة القّصة العـربيّة وتمرُّ

 م حين دخلت القّصة ُمنعـَطف تاريخّي جديد .1967بسبب حركة التّحديث في القّصة العـربيّة ، إثر هزيمة   جواب:      
 ف المفاهـيم والقـوالب واألشكال والمـضامـين القـصصيّة .اختال -4

 االنفتاح على اآلفاق الجديدة وشبكات ضّخ المعلومات جـ.        هـجمة عـصر العـولمة -ب  نتائج النكسات المتتالية       -أ جواب:
ن ُكتّاب القّصة القصيرة أساليب تجريبّية جديدة تعتمد على -5  الحداثة الغرائبيّة . طرقت أجيال جديدة مِّ

 الختالل المفاهيم والقوالب واألشكال والمضامين القصصيّة، بسبب النكسات المتتالية وهجمة عصر العولمة .  جواب:    
 ظهور القصص البرقيّة واللغة اإليحائيّة والّرمزيّة . -6
ن الُكتّاب في طرقهم وأساليبهم التّجريب  جواب:    يّة الجديدة التي تعتمد على الحداثة وشعـريّة اللغة بقوالب جديدة .بسبب ظهور أجيال جديدة م 
 . عد عن التّكلف العـفـويّة والبب يتّسم الحوار في القّصة -7

 حتى تجعله طبيعيّاً مشابهاً لما يدور في الحياة اليوميّة   جواب:      
 دّن .كانت الحركة القصصيّة أسبق إلى الّظهور في فلسطين منها في األر -8

ر للسُّّكان على البالد العـربيّة الُمجاورة .  جواب:        بسبب االنفتاح الثّقافّي الُمبّك 
 يُـعَـّد محمود اإليرانّي الّرائد األبرز للقّصة القصيرة في الثاّلثينات . -9
رة تنفتح على عالم اإلنسان  جواب:        ألنّه قّدم قّصة ُمتطّو 

ن ُكتّاب القّصة في األردّن باستخدام األشكال القصصيّة الحديثة . تميّز جيل الستّينات -10  مِّ
 لمسايرة القّصة القصيرة المستجّدات والتّطّورات في الميادين المختلفة .  جواب:      

ن النّتاج القصصي في عقد الثّمانينات . -11  شهدت الّساحة األردنيّة القصصية زخماً كبيراً مِّ
 صبحت أكثر التصاقاً بقضايا المجتمع .ألنّها أ جواب:      

ن أهّم األمور التي يجب أْن تظهر في الحوار القصصّي . -12  البُعـد عن التّكلُّف مِّ
 حتّى يكون طبيعيّاً ُمشابهاً لما يدور في الحياة اليومّية .  جواب:      

 ظهور االتّجاه الحداثّي التجريبّي في فترة التّسعينات وما بعدها . -13
 نظراً للتّطّور والتّجديد الُمستمّرين ، والبحث عن قوالب قصصيّة جديدة تواكب ُمستجّدات العـصر وتتأثّر به . جواب:      

 األسلوب الغرائبّي لمجموعة جمال ناجي القصصية )ما جرى يوم الخميس( . -14
 وذلك بجعـل األموات أحياًء واألحياء أمواتاً .  جواب:      

 زيدان األغزر إنتاجاً في مجال القّصة التّاريخّية .كان جورجي  -15
خ للحوادث اإلسالميّة الُكبرى   جواب:        .كتب أكثر من عشرين قّصة تؤّر 

 سار كّل من : طه ُحسين ، ُمحّمد فريد ، علي الجارم ، علي باكثير وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ على نهج جورجي زيدان . -16
  .له فلسفة في الحياة وأسلوب في الفّن استقامت  جواب:      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 . وّضح المقصود بالّرواية ؟ 1س
ن أشكال القّصة ، يتميّز بالمرونة واإلنسانيّة ، وهي تعـبير عن الحياة بتفصيالتها وجزئياتها وأحداثها وعالقاتها .  جواب:         شكل م 

 . ما اآلراء المطروحة حول نشأة الّرواية العربيّة ؟2س
 خر القرن التّاسع عشر وبدايات القرن العشرين    بدأت بالتّكّون في أوا( أ  جواب:       

  هناك َمن يرى أّن لهذا الفّن أصوالً في التّراث العربّي القديم . ب(                   
ن الّرواية ؟ 3س  أْن تحكي حكاية وتصّور اإلنسان والجماعة في مكان وزمان معيّنين .. ما الغاية مِّ

 الـــّروايــــــة :
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 وبدايات القرن العشرين . أواخر القرن التّاسع عشربالتّكّون ؟  . متى بدأت الّرواية العـربيّة4س
 . كيف نوّصل نشأة الّرواية العربيّة ؟ 5س

 ، أخذناه عن اآلداب األوروبيّة؛ إذ يعود ظهورها في تلك اآلداب إلى القرن الثّامن عشر؛ أْي أنّ الرواية فّن حديث وافد إلى أدبنا  جواب:      
ن والدة الّرواية األوروبيّة ، وقد اّطلع الكاتب العربّي على النتاج المكتمل للّروايةالّرو                 اية العربيّة قد ُول دت بعد حوالي قرنين م 
ن خالل التّرجمة                  .األوروبيّة سواء بافغّطالع المباشر أو م 

 أخذ طابعاً خاّصاً . واقع المجتمع ، تسجيل البيئة. ما مضمون الّرواية العربيّة ؟ 6س
 . تتبّع نشأة الّرواية األوروبيّة ورحلتها الّطويلة ؟7س

 . م1740عام  لصموئيل ريتشارد سون )باميال(تؤّرخ برواية أ(   جواب:      
ن الكالسيكيّة إلى الّرومانسيّة وصوالً إلى الواقعيّةب(                   . قرن العشرينوالحداثة أوائل الأكملت رحلتها الّطويلة م 

 . كيف انعكس اختالط المراحل والتّيارات األدبيّة على إنتاج الّرواية لدى الكاتب العربّي ؟8س
    انعكس على إنتاجه الّروائّي ، واستطاع خالل مّدة قصيرة أْن يحتّل مكانة متميّزة بين الفنون األدبيّة األخرى . جواب:      

 في القرن الثّامن عشر؟  . متى ظهرت الّرواية األوروبيّة9س
  19740رواية باميال لصموئيل ريتشاردسون عام . ما أّول رواية أوروبيّة ظهرت ؟   10س
 . كيف نقل الكاتب العـربّي فـّن الّرواية عن األوروبيّين ؟11س

 حركة التّرجمة التي شهدتها مصر وبالد الّشام -ب   االّطالع المباشر  -أ       جواب:
ْصرالبلد العـربّي الذي يُعـّد رائد الّرواية العـربيّة ؟  . ما هـو12س  م 
حهما ؟. 13س  اتّجهت األعمال الّروائيّة في فترة الّريادة في اتّجاهين ، وّضِّ

ن خالل موقف فكرّي ُمسبق  -ب    ثنائيّة البيئة واألدب  -أ     جواب:  .تسجيل واقع المجتمع م 
 ؟ ، مع ذكر مؤلِّّفها يّة كان لها عالقة بالبيئة. اذكر ثالث روايات عـربّية رياد14س

د حسين هيكل رواية زينب :  -أ         للمازنّي .رواية إبراهيم الكاتب :  -ب      ُمحمَّ
ن الّشرق :          للعـقّاد جـ. رواية سارة :           توفيق الحكيمد. الّروح ، يوميّات نائب في األرياف ، عصفور مِّ
 طه حسين واية األيَّام ، رواية أوديب : هـ. ر        

ن الشَّرق( )الّروح، يوميّات نائب في األريافمجموعة روايات لتوفيق الحكيم ؟ ح المقصود بثالثيّة توفيق الحكيم. وّضِّ 15س  ، عـصفـور م 
ح هـذ16س ن القـرن العـشرين في أعـمالهـم ، وّضِّ  ا التّقاُرب ؟ . تقارب ُكتّاب الّرواية خالل الّربع الثّاني مِّ

 جتمع : الفـقـر والّرذيلة خاّصة تقاربوا في التّعـريض لُمشكالت المُ  -أ    جواب:     
ض لبعـض ُمشكالت األفـراد الخاّصة بالُحّب والّزواج والفراق . -ب       التّعـرُّ

 . وّضح مميّزات األعمال الّروائيّة الّرائدة ؟ 17س
 إيجاد العـالقة الثّنائيّة بين البيئة واألدبجـ.    تغـليب التّرجمة الذّاتيّة  -ب     اليّة ل واقع الُمجتمع بنزعـة مثتسجي -أ     جواب:     

 
         كيف نظرت الّرواية العـربيّة الجديدة إلى الفـّن ؟. 18س

دة بقدر ما في حياة  جواب:      ن التّعـقيد والتّشابُك نظرت إلى الفّن على أنّه أُسطورة الفنّان الُمعـاصر التي تحمل اإليحاءات الُمعـقَـّ  .اإلنسان الُمعاصر م 
  ، وّضح ذلك ؟االجتماعيّة والّرواية الواقعيّة. لم تقف الّرواية العـربيّة عند حدود الّرواية 19س

 الجديدة .حيث عاشت جميع مراحل التّجديد الّروائّي وتطّوره ، تلك التي مّرت بها سابقتها الّرواية الغـربيّة ، فكانت الّرواية   جواب:     
      تلك الّرواية التي تأثّرت بفلسفات العالم الُمعـاصر وأفكاره وإيدلوجيّاته . . وّضح المقصود بالّرواية الجديدة ؟ 20س
 . الحدث ، البُعـد االجتماعيّ . اذكر بُعـدّي الواقعـيّة في الفّن ؟ 21س
ن القـّراء . جعـلت بيّن أثر اعتماد الّرواية على تقـنية تيار الوعي ؟ . 22س  الّرواية ُمجلّلة بالغـموض الذي حجَب فهمها عن كثير م 
ح المقصود بـ)تيار الوعي( في الّرواية ؟ 23س  . وّضِّ

ن خالل رؤيا داخليّة ال تستهـدف معـرفة الحياة فحسب بل إعادة تشكيلها  جواب:       . انصراف الّرواية عن الواقع إلى الحياة م 
 . الحدث، الّشخصيّة، الّزمان والمكان، الّسرد، الحوار؟ . اذكر عـناصر الّرواية 24س
  . هـو الفعـل البشرّي الذي تقوم به الّشخصيّة في العـمل الّروائيّ . وّضح المقصود بالحدث في الّرواية ؟ 25س
ح المقصود بالحبكة في الّرواية ؟ 26س  . ه األساسّي للّروايةبناء األحداث أو ترتيبها وتُعَـّد العـمود الفقـرّي والموجّ  . وّضِّ
 عالقة تالزميّة ؛ فالحدث يُعـبّ ر عن صفات الّشخصيّة وسماتها . . بيّن عالقة الحدث بالّشخصيّة ؟27س
 . ماذا تعـني الّطبيعة الفنّيّة لألحداث وتسلسها ؟ 28س

  .لقّي وتشويقه للمتابعة اإلثارة لجذب اهتمام المتوالمفارقة والغموض  ، والحركة والتّوتُّر فهي تتميّز ب  جواب:      
 انظر ما تحته خّط في الّسؤال الّسابـق .. ما سمات الّطبيعة الفنّيّة لألحداث في الّرواية ؟ 29س
 تُعـّد الحبكة العـمود الفـقـرّي للّرواية ، أو هـي الموّجه األساسّي لها . . بيّن العـالقة بين األحداث والحبكة ؟ 30س
ن حولنا .وى التي تحّرك ـي ركيزة الّروائّي األساسيّة في الكشف عن القـهة الّشخصيّة ؟ . بيّن أهميّة الّرواي31س  الواقع م 
 انظر الّسؤال الّسابق . الرواية هي الّشخصيّة كما يراها بعـض النّقّاد ؟32س
 .  للّشخصيّة في الّرواية نوعان ، وّضحهما ؟ 33س

 تة وال تتأثّر أو تؤثّر في األحداث .( : بسيطة وثابثانويّة)مسّطحة أو  -أ   جواب:     
 : تتكّشف بالتّدريج وتتفاعل مع األحداث وتتطّور بتطّورها  (رئيسة)نامية أو -ب                

ح المقصود بالّزمان والمكان في الّرواية ؟ 34س   هما البيئة التي تتحّرك فيها الّشخصيّات ، في زمن أو عـصر ُمعـيّن .. وّضِّ
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 الّزمان والمكان في الّرواية ؟  . كيف يتّم رسم35س
ن خالل :  جواب:        الّزمان والمكان يُرسمان في الّرواية كما تُرَسم األحداث والّشخصيّات ، فالّروائّي يختار بيئة لروايته ، ويرسمها م 

 .مشاهـداته ، قراءاته ، خياله  ، مالحظاته  ،تجاربه                
ن خاللها ؟. ما المقّومات التي ترفع الّروائ36س  .انظر ما تحته خّط في الّسؤال الّسابق  ّي أْن يختار بيئة لروايته مِّ
 . وّضح المقصود بالّسرد في الّرواية ؟ 37س

 .من خالله تبرز الّرواية ويتحّدد بناؤها يعـني القّص أو الحركة ، وهـو الحامل لكّل شيء في الّرواية ، ف  جواب:
 ما تحته خّط في الّسؤال الّسابقّرواية ؟ . بيّن أهـميّة الّسرد في ال38س 

 . اذكر األشكال الّسرديّة أو التّقنيات الّسرديّة التي يُمكن للّروائّي استخدامها ؟39س
 . الّضمائر بأنواعها ، الُمذّكرات ، الّرسائل ، التّذكُّر ، االسترجاع ، التّداعي ، الُحلُم ، تيار الوعي    جواب:

ح الوظيفة ال40س  تحقيق التّوازن للبناء الّروائيّ  عاّمة الّشاملة للتّقنيات الّسرديّة وأشكالها ؟ . وّضِّ
 الكشف عن خصائص الّشخصيّة وطبيعتها ومستواهـا .. بيّن أهميّة الحوار في الّرواية ؟   41س
 الحوار الّداخلّي ، الحوار الخارجيّ . الحوار في الّرواية نوعان ، اذكرهما ؟ 42س
ن طرف واحد  أو: هـو حوار الّشخصيّة مع نفسها صود بالحوار الّداخلّي )المونولوج الّداخلّي( ؟ . وّضح المق43س  .حوار م 
 حوار بين شخصين أو طرفين   ؟. وّضح المقصود بالحوار الخارجّي )الّديالوج( 44س
 . بيّن مهّمة الحوار الخارجّي ؟ 45س

د الحوار ألحداث ستقع . -ب  ى تقديم المعلومات  ة : تقتصر علُمهّمة إخباريّ  -أ     جواب:          قد يُمّه 
 .الكشف عن أحداث سابقة وتفسير كيفيّة وقوعها جـ.                     
 . ما صفات الّشخصيّة في الحوار الّداخلّي )المونولوج( ؟46س

 تخلط حاضرها بماضيها بمستقبلهاجـ. ا تحّس      يجري داخلها حديث طويل عمّ ب( تغيب عن واقعها                أ(   جواب:        
 محاولة أْن تتبيّن نفسها وتعرف ذاتهاد(                  )علل ذلك( تمزج الحقيقة بالحلم والواقع باآلمال واليأس باألملد(                   

 الحوار الخارجيّ  وأكثرها سذاجة ؟ . ما أبسط أشكال الحوار الخارجيّ 47س
ن أعالم الّرواية العـربيّة ؟ . 48س  اذكر ثالثة مِّ

 .نجيب محفوظ ، يوسف إدريس ، حنّا مينة، عـبد الّرحمن منيف، الّطيّ ب صالح، غّسان كنفاني، نوال الّسعـدّي   جواب:
ح ذلك ؟49س ن الّرواية العـربيّة ، وّضِّ  . الّرواية األُردنيّة جزء مِّ

ن مسيرة  تتميّز بخصوصيّة في الذّوق أو في  جواب: ن األعمال الّروائيّة في األقطار العـربيّة األُخرى ، فهي جزء م   االتّجاه عـن غـيرهـما م 
ن مؤثّرات           ن تيارات واتّجاهات . ،  الّرواية العـربيّة الحديثة ، تخضع لما تخضع له هـذه الّرواية م     وتتأثّر بما تتأثّر به م 

 في األردّن قبل األربعينيّات ؟. وّضح كيف نشأت الّرواية 50س
 لقد نشأت الّرواية في األردّن في أعـقاب ظهورها في أقطار الوطن العـربّي ، وال سيّما في مصر والعـراق وسوريا ولبنان ، ولم تكن   جواب:

ن التّجّوز .            البدايات تحمل مالمح الّرواية االصطالحيّة إاّل بقدر كبير م 
 والت األولى لبدايات الّرواية األردنيّة ؟اذكر المحا. 51س

 .)الفتاة األرمنيّة في قصر يلدز(  بعـنوانم 1912وهو أديب مغـمور )مجهول( كتب محاولته األولى عام  عـقـيل أبو الشَّعـر -أ      جواب:
 رواية جرت أحداثها في عـهـد  (وإبراهيم باشاأبناء الغساسنة القصص التّاريخّي لروكس بن زايد العـزيرّي رواية بعنوان ) -ب              

 .م 1823إبراهيم باشا عام                    
 للُحكم التُّركّي ومظالمه . تصّدت   . ما موضوع رواية )الفتاة األرمنيّة في قصر يلدز( ؟ 52س
 الفتاة األرمنيّة في قصر يلدز .. ما أّول رواية ُكتِّبت في األردن ؟ 53س
 ؟ تطّوراً ملحوظاً، وّضح ذلك اتيّ الّرواية في األردّن في فترة األربعـين . تطّورت54س

 والتي كتبها  على صفحات جريدة الجزيرة (الفضيلةرواية )أين ُحماةب( تيسير ظبيانكانت أولى المحاوالت للكاتب األردنّي ) -أ      جواب:
  م .1940عام                    

  . م1945عام  (ذكرياتتحت عنوان ) ي شعـشاعةرواية شكر -ب              
ن فلسطين(رواية ) بروايتين األولىعـبد الحليم عبّاس محاوالت  جـ.              ن دير ياسينم ، والثّانية رواية )1949عام فتاة مِّ    ( .فتى مِّ

ن الفيحاء،  ُمغامرات تائبة) حسني فريز روايات د.               ( .يزفونزهـرة الزّ ،   ُحّب مِّ
 تيسير ظبيان. َمن أّول روائّي أردنّي في حقبة األربعـينيّات ؟ 55س
 أين حماة الفضيلة رواية . ما اسم أّول رواية أردنيّة في حقة األربعينيّات ؟56س
 ظيّةـرواية تعليميّة وع. بم تتّسم رواية )أين ُحماة الفضيلة( ؟ 57س
 رواية ذكريات لشكري شعـشاعـةاألربعـينيّات ؟ اتيّة منها إلى الّرواية في فترة ّسيرة الذّ . ما الّرواية التي تُعـّد أقـرب إلى ال58س
 . كيف ظهرت الّرواية األردنيّة في عـقد الخمسينيّات ؟    59س

ن الّروايات التي تُعـّد ناضجةً   جواب: ن النّاحية الفنّّية ، منها  ظهر عدد م   م 1955عام  (معـّداتهمارس يحرق )روايات عيسى النّاعوري :م 
ن الفكر األسطورّي .            تعكس فاجعة الّشعب الفلسطينّي ، وتُبيّن م وهي رواية 1959عام  (بيت وراء الحدود)رواية  و مستلهماً إيّاها م 
 .( ليلة في القطار)وروايته كذلك .  صورة التّهجير القسريّة التي تعـّرض لها هـذا الّشعـب          

 تبقى أرضيّة ُمهّمة لتطّور الّرواية في ما بعد الخمسينيّات . ما أهميّة الّرواية األردنيّة في فترة ما قبل الخمسينيّات ؟ . 60س
 . ما الموضوع الذي تناولته رواية )بيت وراء الحدود( ؟ أو : ما أهميّة رواية )بيت وراء الحدود( ؟ 61س
 .لم تستطع التّعاُمل مع التّشكيل الّروائّي بصورة فنّيّة قبل الخمسينات ؟  . ما النّقد الموّجه للّرواية األردنيّة62س
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ن الّروايات في عقد الّستينيّات مع ذكر كاتبها ؟63س  . سّم ثالثة مِّ
 م .1968( عام أمين ُشنّار( لـ )الكابوسرواية ) -ب     م 1968( عام تيسير سبول( لـ )أنت منذ اليومرواية ) -أ      جواب:

 م1968( عام سالم النَّّحاس( لـ )أوراق عاقـررواية )جـ.               
 

 . بَم تميّزت الّرواية األردنيّة في حقبة الّسبعينيّات ؟64س
 األساس الذي بُنيت عليه الّرواية األردنيّة -ب     بالنّضوج على الّصعـيد الفنّّي  -أ  جواب:        

 
 م1970( عام غـالب هـلسا( لـ )الّضحكرواية )عـينيّات ، مع ذكر كاتبها ؟  الّسب. سّم رواية أردنيّة في حقبة 65س
 ، روايات تيسير سبول وأمين شنّار وسالم النّّحاسرواية الّضحك ؟قيقّي لبناء الّرواية في األردنّ . ما الّروايات التي تُعـّد األساس الح66س
 

ح ذلك ؟. تطّورت الّرواية األردنيّة في حقبّة الثّمانينات . 67س  وّضِّ
 ، حقّقت الّرواية انطالقتها الفعـليّة والّشاملة في هـذا العَـْقد أخذت األعمال الّروائيّة في األردن تتّسع في فترة الثّمانينات ؛ إذ   جواب:        

 .ذلك شهدت نهوضاً متميّزاً كّماً ونوعاً وصوالً إلى رواية الحداثة األردنيّة التّالية لو                   
 

ن أعالم الّرواي68س  ؟  ة األردنيّة في عـقد الثّمانينات. سّم أربعة مِّ
    ، زهـرة ُعـَمر ... إلخ .رايبة، سميحة خريس، يوسف ضمرةـ، هاشم غغالب هلسا  جواب:        

 
دة ، وّضح ذلك .69س  . التّقنيات الّسرديّة أو األشكال الّسرديّة ُمتعّدِّ

ن رواية إلى أخرى ، والكاتب قد يلجأ إلى تقنية ويترك أخرى  فهي تتنّوع  جواب:          .م 
ن الّسعي وراء الحقائق الخارجيّة( ؟ .70س  حّدد الفّن النثري الّذي تُمثّله العبارة اآلتية : )فّضل البحث عن سّر الحقائق بدالً مِّ

 .الّرواية   جواب:        
 

 يّة ، التّجريبيّة )الحداثيّة( .الوجود. اذكر اتجاهات األعمال الّروائيّة ؟ 71س
 هموم اإلنسان المعاصر وقضاياه. ما مضمون الّرواية الجديدة ؟ )عّم عبّرت الّرواية الجديدة ؟( 72س

  
 . عـلّـل ما يأتي :73س

 ريادة مصر لفّن الّرواية العـربيّة . -1      
 .ترجمون ويؤلّفون ، وساعـدهـم في ذلك أدباء الّشام تنبّهت إلى هـذا الفّن الجديد فأخذ أدباؤها يُ   جواب:           

  كبير بتجارب المؤلّفين الخاّصة . تسجيل البيئة في األعمال الّروائيّة الّرائدة أخذ طابعاً خاّصاً ارتبط إلى حّدٍ  -2      
 ألّن هـذه األعـمال الّرائدة اتّجهـت إلى تغـليب التّرجمة الذّاتيّة . جواب:           
ن القـرن العـشرين . -3        ظهـور الّرواية االجتماعـيّة خالل الّربع الثّاني مِّ
 ألّن األدب امتزج بالبيئة ، إذ كانت األوضاع االجتماعـيّة والّسياسيّة التي سادت الُمجتمع ماّدة خصبة أمام ُكتّاب الّرواية .  جواب:           

 قنع بالّرواية االجتماعـيّة الواقـعـيّة .ظهـور رواية عـربيّة جديدة لم ت -4      
ن جهة ، ونظرت إلى الفـّن على أنّه أُسطورة الفنّان الُمعاصر .  جواب:              ألنّها تأثّرت بفلسفات العالم الُمعاصر وأفكاره وإيدلوجيّاته م 

 لم تَعُـد الّرواية الجديدة تَْقنَُع ببعدّي الواقعـيّة في الفّن .  -5      
 .بسبب تأثّرها بفلسفات العالم الُمعـاصر وأفكاره وأيدلوجياته   جواب:           

 سيطرة أسلوب تقـنّي جديد هـو أسلوب تيار الوعـي في الّرواية العـربيّة الجـديدة . -6      
ن خالل رؤيا داخليّة، ال تس  جواب:             تهدف مـعـرفة الحياة فحسب ، بل إعادة تشكيلها .ألّن هـذا الفّن انصرف عن الواقع إلى الحياة م 

 أصبحت الّرواية الجديدة ُمجلّلة بالغموض . -7      
ن خالل اعتماده على تقنية )تي جواب:            ن األبعاد م   ار ألّن بناء الّرواية لم يَعُـد يقنع بالبُعـد االجتماعـّي ، وإنّما طمح إلى طرح الكثير م 

 الوعي( بمستويات متباينة .                     
 التاّلزم بين الحدث والّشخصيّة . -8      

 ألّن الحدث يُعـبّ ر عن صفات الّشخصيّة وسماتها .  جواب:           
 تتميّز األحداث بالتّوتُّر والمفارقة والغـموض . -9      

 عة .لجذب اهتمام الُمتلـقّي وتشويقه إلى المتاب   جواب:           
 تسمية الّشخصيّة النّامية لهذا االسم . -10    

 .ألنّها تنمو وتتغـيّر بتغـيُّر األحداث وتطّورهـا وتتفاعل معها وتتكّشف بالتّدريج  جواب:          
ن فلسطين)تُعـّد رواية  -11       الّرواية األُردنيّة الّرائدة .( فتاة مِّ

ن مال جواب:           ن النُّضج، ال تُدانيها فيه الُمحاوالت الّسابقة لما تتميّز به م  ر بشيٍء م   .مح فنّيّة تُبّش 
ن خالل رؤيا داخليّة . -12       انصرفت الّرواية عن الواقع إلى الحياة مِّ

ن الّسعي وراء الحقائق الخارجيّة  جواب:             .ألنذها فضذلت البحث عن سّر الحقائق بدالً م 
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ح المقصود بالمسرحّية ؟ 1س  . وّضِّ
ن الُمتفّرجين بوساطة ُممثّ لين يتقّمصون أدوارهـم على خشبة المسرح فّن يرمي إلى  جواب:     ن شؤون الحياة أمام جمهـور م       . تفسير شأن م 
 الحدث ، الّشخصيّة ، الّصراع ، الحوار. اذكر عناصر العمل المسرحّي ؟ 2س
 

 . بيّن العالقة بين المسرح والنّاس ؟ 3س
 فُهم يستمّدون منه فهماً أنضج وأوعى للعالم، وهـو يستمّد منهم الحياة واالستمرار . ارتباط عضوّي وعالقة جدليّة ؛   جواب:     
  . وّضح المقصود بالمسرح ؟4س

 يتمثّل ذلك بتطهير النّفس ،  ثُّم تطّور ليتناول اإلنسان في حياته ومجتمعه ، وعالقاته اإلنسانيّة ،نشأ نشأة  دينيّة  ،فّن يونانّي قديم   جواب:     
 اإلنسانيّة في التّراجيديا ، ونقد مفاسد الحياة في الكوميديا .               
ن المأساة والملهاة ؟      أ5س     نقد مفاسد الحياة: الملهاة   -ب تطهير النّفس اإلنسانيّة      :  المأساة -. بيّن موضوع ُكّل مِّ
 عليها المسرح في حقيقته ؟ . ما الفكرة التي يقوم 6س

ن شأنهيقوم على فك  جواب:      ن إرادته وتقلّل م   . رة صراع اإلنسان مع ُكّل القوى التي تُحّد م 
 . اذكر أنواع الّصراع في المسرحيّة ؟7س

 صراع اإلنسان مع نفسه .جـ.        صراع اإلنسان مع اإلنسان  -ب    صراع اإلنسان مع الـقـدر  -أ     جواب:
ن شأنه .صراع اإلنسان مع ُكّل القوى التد.               ن أرادته وتقلّل م   ي تُحّد م 
ن المسرحيّة ؟ 8س  . بيّن الهدف مِّ

 صيغة بديلة : ماذا تصّور المسرحيّة ؟
 .تصوير النّماذج والمواقف اإلنسانيّة والقضايا االجتماعيّة والفكريّة والّسياسيّة  -أ      جواب:
ن الفّن قادر على اإلقناع والتأثُّر والكشف .تصوير إرادة اإلنسان في صراعه أمام القوى  -ب                  والّضغوط الُمتعـّددة في إطار م 

 ؟    ، وّضح ذلك التّطّور الذي أصاب الفنون األدبيّة األخرى. تأثّرت المسرحيّة ب9س
           . ظهرت تيارات مختلفة في المسرح األوروبيّ  -أ      جواب:

 . دة تناولت موضوعات جديدةظهور مسرحيّات جدي -ب              
 ، وتُقّدمه على أنّه فّن طهير أو الهدف التّحذيرّي للمسرحالتّ  ، وترفض نظريّة نسانإقامة عالقات تتجاوب مع العـصر واإلجـ.               

 ليم واإليقاظ والتّنبيه .التّع                    
 بينما الكوميديا أصبحت تُطلق على ، على المسرحيّة الجاّدة ؛ إذ أصبحت تُطلق  )دراما( ظةاللة االصطالحيّة للفتغيُّر الدّ  د.              

 .المسرحيّة الّضاحكة                   
 . اذكر عـوامل )أسباب( نشأة الفّن المسرحّي العـربّي ؟10س

 التقاء أدب الّشرق بأدب الغـرب . -أ     جواب: 
 . وغيرها تعّددة ألعمال كورني وراسين وموليير وشكسبير وتمثيل أعمال مسرحيّة مثل : الّسيّد ، وهوراسالتّرجمات المُ  -ب              

  المليء بالقلق والُمتغـيّرات . دبيّة وفنيّة للتّعبير عن الواقععـوامل داخليّة اجتماعيّة واقتصاديّة وسياسيّة وأجـ.               
 

ضت في المسرح العـربّي ، ومتى ؟ . ما أّول مسرحيّة عربيّة ُعـ11س  . م1847مسرحيّة  )البخيل( لـ)موليير( عام  رِّ
 . تتبّع الّظروف التي عرض بها )مارون الّنقاش مسرحّيته( ؟12س

ن سفره إلى إيطاليا ؛ أ(  جواب:        يّات حيث شاهد فيها التّمثيل على المسارح ؛ فأدهشه ما في تلك المسرحعرضها في بيته بعد عودته م 
ن الفائدة واللذّة ، وفّكر في نقل هذا الفّن إلى بالده                      .م 

 مارون النّقّاش. َمن أّول َمن فّكر في نقل الفّن المسرحّي إلى العـرب في بالده ؟ 13س
 . ما دور النّقاش في المسرح العـربّي ؟ 14س

 م .1847ا عرض مسرحيّة )البخيل( في بيته عام أّول َمن نقل الفّن المسرحّي إلى العرب عـندم  جواب:     
 

 مارون النّقاش. َمن مؤلّف المسرحيّات اآلتية : الحسود الّسليط ، أبو حسن الُمغـفّل أو هارون الّرشيد( ؟ 15س
 . وّضح حال المسرح بعد وفاة مارون النّقّاش ؟ 16س

 شر هـذا الفّن في المدارس والمعاهـد ، وأُنشئ ت المسارح الخاّصة والعاّمة .، فانتالمسرح والّرغبة في االشتغال به خلّف في بالده ُحبّ  جواب:
 م ؟1860. بيّن واقع المسرح اللبنانّي بعد الحرب األهليّة عام 17س

 إسماعيل الذي بنى دار  ، واتّجه تالميذ النّقّاش إلى مصر حيث االستقرار واالزدهار واالنفتاح في عهد الخديويأُصيب بنكسة جواب:     
 وُمثّ لت عليه )أوبرا عايدة( للتّرفيه عـن األجانب . ، األوبرا                  

 الخديوي إسماعيل. َمن الذي بنى دار )األوبرا( ؟ 18س
  . بيّن واقع العمل المسرحّي في سوريا ؟19س

 ؟ صيغة بديلة : بيّن دور أبي خليل القبّانّي في نشأة المسرح الّسوريّ  
ن كان أبو خليل القبّ  جواب: م أعماالً استعـراضيّة في مقهًى خاّصٍ به ، ولكن تجربته لم يُْكتَب لها النّجاح لتعّرضه للُمضايقة والتّشهير م   انّي يُقّد 
ن المصريّين           ، واعترفوا له بالفضل في ترسيخ جذور هذا الفّن . الُمحافظين ، فتّم إحراق مسرحه فتوّجه لمصر ، فلقى فنّه هوًى م 

 : ــيـّــــةالـــمــســـرحـ
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 يّن دور القّبانّي في ترسيخ جذور المسرح في مصر ؟. ب20س
 . ، وأدخل فيها المقطوعات الغنائيّةعلى طريقة المقاماتأسهم مع فـرقته في بعث التّاريخ العـربّي اإلسالمّي على المسرح بلغة مسجوعة  جواب:        

ن مزايا المسرح عند أبي خليل القبّانّي ؟ 21س  . اذكر ميزتين مِّ
 المقطوعات الغنائيّة . -ب        غة المسجوعة على طريقة المقامات الل -أ      جواب:        

 ؟ ما الّدور الذي قامت به الفرق اللبنانيّة والّسوريّة في الفّن المسرحّي المصريّ  .22س
 أثّروا في المصريّين . -ب   كان لهم دور في نشر هـذا الفّن    -أ     جواب:        

 دور المصريّين في نشأة المسرح ؟ . بيّن 23س
 دفعوا المسرح دفعة قويّة لألمام جـ.  برعـوا فيه    -ب  استوعبوا هـذا الفّن  -أ      جواب:        

 بيّن دور )جورج أبيض( في المسرح ؟ . 24س
 بعث في التّمثيل روحاً جديدة ؛ فعُّربت المسرحيات العالميّة بأسلوب راق ٍ .جواب:         

ن25س  الُكتّاب الذين اشتهروا بالمسرح الّشعـرّي في مصر ؟  . اذكر خمسة مِّ
 أحمد شوقي ، صالح عبد الّصبور ، يعقوب صنّوع ، محّمد تيمور ، محمود تيمور، يوسف وهبي ، توفيق الحكيم .   جواب:        

 . ما دور يعقوب صنّوع في تطّور المسرح المصرّي ؟ 26س
 ( مسرحيّة مترجمة ومؤلَّفة .32مسرحاً عـربيّاً قّدم فيه خالل سنتين )م 1876عام أنشأ    جواب:        

 اجتماعيّة. ما نوع المسرحيّات التي قدماها الّشقيقان محمود ومحمد تيمور ؟ 27س
  ؟وّضح ذلك  ، نهضة عظيمة (يوسف وهبي)د . نهض المسرح المصرّي على ي28س

 ى المائتي مسرحيّة مترجمة ومؤلّفة .قام بتمثيل ما يربو عل  جواب:        
ن )توفيق الحكيم ، وأحمد شوقي، وصالح عبد الّصبور( في المسرح المصرّي ؟ 29س  . ما دور ُكّل  مِّ

عـرّي .: أحمد شوقي وعبد الّصبور  -ب لنّثرّي كان له دور نهوضّي في المسرح ا: توفيق الحكيم -أ   جواب:  أبدعوا في المسرح الّش 
 الحدث ، الّشخصيّة ، الّصراع ، الحوارمقّومات عناصر المسرحيّة ؟ . اذكر 29س
ن خالل التّمثيل ، ُمقيّد بإمكانات المسرح في الّزمان والمكان .. وّضح المقصود بالحدث المسرحّي ؟ 30س  حدث فنّي ، يُعـَرض م 
 

 . بيّن العالقة بين المؤلِّّف والحدث في المسرح ؟31س
 ، ثُّم تركيزه وصقله حتى يبدو شبيهاً بأحداث الحياة وُمختل ف عنها في وقت واحد وقدرته في نقل الّدالالت لحدث الُمالئمالمؤلّ ف يختار ا جواب:

  . الخاّصة للمؤلّ ف           
 بيّن أهميّة الّشخصيّة في العمل المسرحّي مبيّناً عالقتها بالحدث؟. 32س

 حداث ُمرّكبة دالّة عن طريق الحوار والحركة ، وال بّد لها أْن تنطوي على شخصيّات هي عنصر جوهـرّي ، والمسرحيّة عرض أل  جواب:
 فاعلة ومنفعلة تقوم بفعـل ما وتتأثّر باألحداث التي تجري ، ومن هنا يكون التاّلزم بين الحدث والّشخصيّة .          

  . ما قيمة شخصيّة البطل في المسرحيّة ؟ 33س
 ث مزايا لشخصيّة البطل المسرحّي ؟صيغة وزاريّة : اذكر ثال

ك األّول ألحداث المسرحيّة المُ   جواب:  وعن طريقه يتجّسد موضوع المسرحيّة الّرئيس . /بقى أطول ُمّدة على خشبة المسرح وي /حّر 
 . بيّن أهميّة الّصراع )وظيفته ودوره( في المسرحيّة ؟  34س

 :هو روح المسرحيّة ألنّه    جواب:
 يمنح األحداث التّوتُّر والداللة والتّمايز عن األحداث العاديّةب(     يولّد الحكة ويُنّمي األحداث أ(             

 ( يُضفي على الّشخصيّات وجوداً مسرحيّاً متميّزاً جـ           
 .ق في الّسؤال الّساب أ + ب + جـ() انظر النقاط   علّل : يُعّد الّصراع روح المسرح . -سؤال بديل     
ّم ينشأ الّصراع المسرحّي ؟(ة ؟ . كيف ينشأ الّصراع في المسرحيّ 35س  )مِّ

 اصطدام أفعال الّشخصيّة مع الّشخصيّات األخرى حول أمر ما )فكرة أو مبدأ أو قضيّة اجتماعيّة أو وطنيّة( أو طموحاً شخصيّاً .   جواب:
 بيّن أهميّة الحوار وقيمته في المسرحيّة ؟  .36س

 يمنح المسرحيّة القيمة األدبيّة . -ب       به يتحّدد انتماء المسرحيّة إلى فّن المسرح -أ      جواب:
 . بيّن المهام )الوظائف( التي ينهض بها الحوار ؟37س

ن خالله ينمو البناء وتتطّور األحداث -ب             التّصويرأداة  -أ   جواب:       م 
 من خالله تتعـّدد المواقف وتتشابك د.     ّية والفكريّة واالجتماعيّة للّشخصيّات      إبراز األبعاد النّفسجـ.            

ن سمات الحوار الفنّيّة ؟ 38س  . اذكر ثالثاً مِّ
 اإليحاء الذي يومئ إلى ما سيكونجـ.   اإلشارة التي تفصح عن الّطبائع    -ب  التّركيز واإليجاز      -أ      جواب:

ن اإلشارة واإليحاء في الحوار المسرحّي ؟ . بيّن قيمة كُ 39س  . في الّسؤال الّسابق)ب + جـ( نقطة  ّل مِّ
 . كيف تطّور الفّن المسرحّي في األردّن ؟ 40س

ن أبرز ات ، وصارت له مالمحه الُمميّزة تطّور منذ منتصف الّسبعينيّ   جواب:  ، محمود  جمال أبو حمدان : ُكتّاب المسرح في األردنّ ، وم 
 . فخري قعـوار، جبريل الّشيخ، عزمي خميس، غنّام غنَّام، شّما، بشير هـواري ، عبد اللطيف  الّزيودي          
 

 ة ؟. حّدد العنصر الّذي يُعَّد روح المسرحيّة ويولّد الحركة ويُنّمي األحداث ويمنحها التّوتّر والّداللة والتّمايز عن األحداث العاديّ 41س
  . الّصراع  جواب:       
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 . علّل ما ياتي :42س
 لفظة )دراما( أصبحت تُطلق على المسرحيّة الجاّدة . -1

 تمييزاً لها عن الكوميديا )المسرحيّة الّضاحكة( بعد اختفاء التّراجيديا  جواب:           
 م .1860انتكاسة المسرح في لبنان عام  -2

 ، وانتقال تالميذ النّقّاش لمصر . وفاة النّقّاش ، وقيام الحرب األهليّة هناك  جواب:           
 ُمثِّّلت أوبرا )عايدة( في عهد الخديوي إسماعيل في دار األوبرا . -3     
 للتّرفيه عن األجانب .   جواب:           

 ال بد للمسرحيّة أن تنطوي على شخصّيات فاعلة أو مؤثّرة . -4     
 ألحداث ُمرّكبة دالّة عن طريق الحوار والحركة .ـنـصر جوهـرّي ؛ فالمسرحيّة عرض عألّن الّشخصيّات في المسرحيّة   جواب:           

 تعتبر شخصيّة البطل في المسرحيّة الُمحّرك األّول ألحداث المسرحيّة . -5     
  .الّرئيس  ألنّها تبقى أطول مّدة على خشبة المسرح ، وفي سلوكه وصراعه ومصيره يتجّسد موضوع المسرحيّة  جواب:           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 )السيّرة( ؟ . وّضح المقصود بـ 1س
ن حياته ، يتحّدث فيها المؤلّف عـن أهـّم أحداث حياة هذه الّشخصيّة منذ الّطفولة   جواب:          الكتابة عن حياة اإلنسان أو عن فترة ُمحّددة م 

  .متتبّعاً أهّم المؤثّرات فيها                    
 ن الّرواية والتّاريخ والتّحليل والتّفسير ؟. ما السمتان اللتان يتوّخاها كاتب الّسيرة في كّل مِّ 2س

 .في التّحليل والتّفسير  والـّدقّـةفي الّرواية والتّحليل ،  الّصدق   جواب:        
 . ما األسباب الّداعية لفّن السيرة ؟3س

 رص إلى تقديمها لآلخرين أو يحرص االحساس بوجود قيمة اجتماعيّة أو إنسانيّة أو دينيّة أو علميّة في حياة إنسان ما ، يح -أ   جواب:     
 تقديمها إلى المجتمع واألُّمة .غيره                    

 .اإلحساس الفردّي بأهميّة إنسان ما وضرورة الكتابة عنه  -ب                
 .وخفاياها كشف النّفس وتقديمها للقارئ تقديماً صادقاً يكشف عن دقائق التّجربة اإلنسانيّة جـ.                
 سيرة ذاتيّة ، سيرة غـيريّةعـّدد أنواع الّسيرة ؟ . 4س
 حتى تاريخ كتابة الّسيرة .كتابة سيرة الحياة الخاّصة بالكاتب منذ الّطفولة . وّضح مفهوم الّسيرة الذّاتيّة ؟ 5س
 . بيّن الحوافز التي تخلق الّسيرة الذّاتية النّاجحة ؟6س

 المشاركة في هـذه األحداث .جـ.  لّصلة باألحداث الُكبرى      ا -ب   التّجارب الّروحيّة      -أ      جواب:     
ن أوائل الّسيرة الذّاتيّة في األدب العـربّي ؟7س  . اذكر سيرتين تُعـّدان مِّ

 ( .طه حسين( لـ )األيّام) -ب     ( أحمد فارس الّشدياق( لـ )رياقاالّساق على الّساق فيما هو الف) -أ      جواب:     
 

 منتصف القرن التّاسع عشرل سيرة ذاتيّة ؟ . متى ظهرت أوّ 8س
 رياقاالّساق على الّساق فيما هو الف. ما هي أّول سيرة ذاتيّة في األدب العـربّي ؟ 9س
 . قّوة العـبارة  /سالمة اللغة     . اتّسم كتاب )الّساق على الّساق( بسمتين فنّيّتين ، اذكرهما ؟10س
 ذاتيّة رفيعة المستوى ؟التي جعلت كتاب )األيّام( لطه حسين سيرة  . اذكر العوامل )األسباب أو علّل(11س

عـريّة اللغة       د.     جرأته في َكْشف الواقعجـ.  صراحته  -ب أسلوبه القصصّي  -أ     جواب:       روح النّقد والسُّخـريةهـ. ش 
 

 . حظي كتاب األيام بشهرة لم ينلها كتاب )الّساق على الّساق( ، علّل ذلك .12س
 النّقاط الخمسة الّسابقة .   جواب:

  . يُشّكل كتاب )األيّام( صورة واعية للّصراع بين اإلنسان والبيئة، وّضح ذلك ؟13س
قات واألمراض االجتماعـيّة . -أ    جواب:  هـو ذلك الّصراع الذي انتصرت فيه إرادة الكاتب على ُكّل الُمعـّو 
ن إحساس هـو صورة للتّحّدي والتّم -ب             د في أسمى درجاته ، يخوضه إنسان كفيف ضد أسباب القهر وعلل الُمجتمع ، منطلقاً م   رُّ

 قوّي بالكرامة .                 
  انظر إجابة الّسؤال الّسابق . ما المضمون )الموضوع العاّم( لكتاب األيّام ؟14س
ن الّسير الذّاتية في األدب العـربّي ؟15س  . اذكر أربعاً مِّ

         )ألحمد أمين(حياتي جـ.            (للمازنيّ )إبراهيم الكاتب  -ب              لـ )عـبّاس العـّقاد(ارة س -أ  جواب:
     (إلحسان عبّاس)ُغربة الّراعي و.   (جبر إبراهـيم جبرـ)لالبئر األولى هـ.    (ميخائيل نعيمة) ـلسبعون د.           
 . (محمود سمرةـ)لإيقاع المدى ح.  (عيسى النّاعوريّ ـ )ل ألسودالّشريط از.           

 
ح المقصود بالّسيرة الغـيريّة ؟ 16س  . وّضِّ

ن خالل إرثه األكاديمّي واألخبار المرويّة عنه والّظروف التي أحاطت به مولداً ة سيرة حياة الُمترَجم له وبيئتهدراس جواب:   ليماً ونشأةً وتع، م 
 

 الـــّســـيــــرة :
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 واجب توافرها في شخصيّات الّسيرة الغـيريّة ؟. ما الّصفات ال17س
 .يرة الحياة األدوار الّسياسيّة أو الثّقافيّة أو الفكريّة أو االجتماعيّة أو االقتصاديّة والتي أّدت دوراً في األحداث وتركت بصمة واضحة على س جواب:      

 
 ه ؟ . ما الّشخصيّات التي يتناولها كاتب الّسيرة الغيريّة في سيرت18س

 بالجوانب المثيرة والالفتة ، التي يهتّم القارئ بتعّرفها ، فهي شخصيّات ذات أدوار سياسيّة وثقافيّة وفكريّة .شخصيّات حافلة  جواب:     
 

ح ذلك ؟19س خ وفنّان ، وّضِّ   . كاتب الّسيرة الغيريّة موّرِّ
خ  -أ     جواب:  ألنّه يختار اللقطات التي يُقّدمها إلى القارئ .: فنّان  -ب        تّب األحداث ويُر ،والموضوعـيّة  ،يلتزم الّدقة  ألنّه: ُمـؤّرِّ

 
ن الّسير الغيريّة في األدب العـربي ؟20س  . اذكر أربعاً مِّ

 منصور األندلس ، الُمعتمد بن عبّاد لـ )علي الجارم( . -ب       افعي لـ )ُمحّمد سعيد العـريان( الر -أ  جواب:
 جبران لـ )ميخائيل نعـيمة( .د.           رناؤوط( د قُريش لـ )معـروف األسيّ جـ.           
 تراجم العـقّاد وعـبقريّاته )عـبقريّة الّصديق ، عـبقريّة ُعـمر( .هـ.           

 
هت للّسير الغيريّة ؟21س  غير مطردة في أسلوبها . . ما المآخذ التي ُوّجِّ
 أْي أّن لكّل مؤلّ ف بصمته الخاّصة التي تظهر على سيرة الُمترَجم له . أسلوبها ، وّضح ذلك ؟ . السيّرة الغيّريّة غير مطردة في 22س
 تركيزه على الفرديّة للُمترَجم له . وّضح النّقد )المأخذ( الموّجه لعبقرّيات العقّاد ؟ 23س
 . وّضح النّقد )المأخذ( الموّجه لكتاب العريان )الّرافعّي( ؟24س

 تقاده لعنصر النّمو والتّطّور في البناء ، فلم يرسم للرافعّي صورة متدّرجة مكتملة ، بل جمع الفصول جمعاً متتالياً .اف  جواب:       
 

ح ذلك ؟. 25س  أثار كتاب ميخائيل نعيمة في ترجمته لـ )جبران( ردود فعل كثيرة وتباينت اآلراء ، وّضِّ
 . ّصعـود على حسابهاتهموه بمحاولة تشويه سيرة جبران لل -أ  جواب:      

 .بسبب صورته المثاليّة لديهم  تلك الّصفات حقيقيّة عند ُجبران ؛منهم َمن لم يصدق أّن  -ب        
 .ألنّه تناول شخصيّة جبران في أحوالها ُكلّها ، بأسلوب أدبّي جميل   عـّده البعض كتاباً واقعـيّاً صريحاً ؛جـ.         

 
 الموضوعيّةالتي تستند إليه الّسيرة الغيريّة ؟ . ما الّركيزة األساسيّة 26س
 لـ )ميخائيل نُعـيمة( .سيرة جبران خليل جبران  . ما الّسيرة التي وازن صاحبها بين المعلومات واألخبار واألسلوب ؟ 27س
 

ن شروط كتابة الّسيرة ؟. 28س  بيّن أربعة مِّ
 االبتعاد عن المبالغات والتّعسُّف في التّعامل مع المعلومات ، إلفساده الّسيرة -ب   له دون تفاصيل التّركيز على الّشخص الُمترَجم -أ  جواب:
 . استخدام الخيال على نحو معقول وقليلد.                                          الموضوعيّةجـ.           

 
ن شروط كاتب الّسيرة ؟29س  . اذكر أربعة مِّ

 الحقيقة والّصدق والّدقة  -ب      امل تفاصيل الحياة ، بل ما يستحّق التّسجيل عـدم تسجيل ك -أ      جواب:      
 الحياد والموضوعيّة .د.                  ّطالع الواسع الثّقافة واالجـ.                     

 
 . كاتب الّسيرة أديب وفّنان ، وّضح ذلك ؟ 30س

ن خياله بل يرسمها بصورة بارعة معتمداً على فهو مثل الّشاعـر والقاّص في طر  جواب:         يقة العـرض ، ولكنّه ال يخلق الّشخصيّات م 
ن معلومات .                 الواقع وما يتوافر لديه م 

 . كيف يرسم كاتب الّسيرة الّشخصيّات ؟31س
ن معلومات . -ب   معتمداً على الواقع  -أ      جواب:         ما يتوافر لديه م 

 
 غايته التّعـريف بالُمترَجم له ، وكشف جوانب حياته .يجب أْن يكون كاتب الّسيرة محايداً وموضوعيّاً، وّضح أو )علل( ذلك ؟ . 32س
 اإلجابة الّسابقة .. ما غاية )هدف( كاتب الّسيرة ؟ 33س
 . قارن بين كاتب الّسيرة والقاّص ؟34س

ن خياله ، بل يعتمد على اليتشابهان في طريقة العـرض ، ولكّن كات  جواب:        واقع والمعلومات المتوافرة ب الّسيرة ال يخلق الّشخصيّات م 
 وكاتب الّسيرة يتوّخى الحقيقة والّصدق والـّدقّـة . لديه                

 
ن الّسمات الفنّية لسيرة إحسان عبّاس )غـربة الّراعي(35س  ؟ . اذكر أربعاً مِّ

ن )آخر محّطة حياتيّة عاشها إحسان عّباس بعنوان الفنّيّةت صيغة وزاريّة : ما الّسما       التي الحظتها عند قراءتك للمقطع الُمقتطف مِّ
 في عّمان(                         

 قيمة هذه الوقائعد.  البراعة    جـ.   النّزعة العقالنيّة  -ب  الواقعيّة  -أ      جواب:      
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 كان لها أثر كبير في منهجه وطريقة تفكيره .  يّة في سيرة إحسان عبّاس )غربة الّراعي( ؟. وّضح أثر النّزعة العـقالن36س
 

 متمثّلة في الّصيغة الُمختارة لسرد الوقائع الحياتيّة، ومحّطات إنتاج الفكر والمعـرفة .؟ ثير البراعة في سيرة إحسان عبّاس. وّضح تأ37س
 

ً تحقيقاً، شـعـراً  ،نقداً  :أثراً بارزاً في األدب العـربيّ  تركت ؟س في األدب العـربيّ ة إحسان عبّا. ما األثر الذي تركته شخصيّ 38س  . ، إبداعا
 

ّما يُدين العبقرّي للمجتمع .اسم . حّدد 39س  الكاتب )األديب( الّذي يُلّح في تراجمه وسيره على أّن المجتمع يُدين للعبقرّي )الفرد( أكثر مِّ
 عبّاس العقّاد .  جواب:    
 

  لّل ما يأتي :ـ. ع40س
 تُعـّد الّسيرة الذّاتيّة متنفّساً للكاتب ومجريات حياة جديرة بأْن تُستعاد وتُقرأ . -1

 إبراز مقدرته الفنّيّة القصصيّة .جـ.   تكشف فلسفة كاتبها -بها       توّضح مواقف الفرد في المجتمع وتفّسر -أ       جواب:     
 الّصدق والموضوعيّة في كتاب )األيّام( لطه حسين . -2

 ألنّه وّظف فيه ضمير الغائب في حديثه عن نفسه .  جواب:     
 استخدام طه حسين في كتابه )األيّام( ضمير الغائب . -3

ن الّصدق والموضوعيّة  ليسبغ على سيرته  جواب:       .شيئاً م 
  تركيز العـقّـاد على الفرديّة في عبقريّاته . -4

ن المجتمع( صيغة بديلة       : )ميل العقّاد للفرد أكثر مِّ
ّما يدين العبقرّي للمجتمع .       صيغة أخرى : المجتمع يُدين للعبقرّي )الفرد( أكثر مِّ
ن الجماعة .بسبب فلسفته التي تؤمن بالف  جواب:       رد أكثر م 

 افتقاد كتاب العريان )الرافعي( لعنصر النّمو والتّطّور . -5
 ألنّه لم يرسم للرافعّي صورة متدرجة مكتملة، بل جمع الفصول جمعاً متتالياً   جواب:     

 عن المبالغات والتّعسُّف في التّعامل مع المعلومات . ـاب الّسيرةتّ ـكُ  ابتعاد -6
 ألّن ذلك يُفسد الّسيرة .     جواب:    

ن شروط كتابة الّسيرة . -7  استخدام الخيال على نحو معقول وطفيف شرط مِّ
 ألّن طغيان الخيال يُخرج الّسيرة عن نطاقها .  جواب:    

 حظيت وقائع سيرة )غربة الّراعي( إلحسان عبّاس على قيمة عالية . -8
 . ة في األدب العـربيّ البارزالرتباطها بشخصيّة عبّاس      جواب:    
 
 

 ـتــهــت الــمــاّدة بــعــون هللا وتــوفــيــقــهانـ  
 يــاً لـكــم الـتّــوفــيــق واإلبــداعراجـ     
 ـداد الــُمـعــلِّّــم : جـعـفـر يـوسـف الـمـحـيـسـن إعـ 

 اجـسـتـيـر دراسـات لــغــويّـــة / الـجـامـعـة الـهـاشـّمـيّـةمـ                 
 0776494314/  0797671652وبـايـل : مـ                 
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