
 

 

 

  

 األدب

 الصف الثالث الثانوي

 اللغة العربية مع أ/ سامل



 الصف الثالث الثانوي                                                                                                                                                                                                         دبألا

 اللغة العربية مع أ/ سالم 1

 مدرسة اإلحياء والبعث والكالسيكية اجلديدة -1

 . (  عبد المحسن الكاظمي  و،   أحمد شوقي و  حافظ إبراهيم )    أمثال:بالمشافهة _تالميذه 1

 ( شكيب أرسالن ) أمثال:  بالمراسلةتالميذه _2

الشيخ حسين  )  الذي ألفه أستاذه  " سيلة األدبيةالو "في كتاب  رهاشعأقراءة  تالميذه عن طريق_3

 وتكون من هؤالء جميًعا جيل أخذ يطور االتجاه الذي أرسى البارودي دعائمه. ،  (  المرصفي

 

 
                          المترجمات  قراءة باألجانب، أو طاالختالاللغات األجنبية، أو  بمعرفة سواء  الثقافة الغربيةب االتصال-1

 بعد االحتالل البريطاني لمصر 

 بتراث االجداد. الوعيو النضال الوطنيعمق  -2

في مواجهة رمًزا لوحدة المسلمين  الجامعة اإلسالميةومشكالته، وبفكرة  بقضايا العصر اإليمان -3

 ومناهضة االستعمار. ، والحث على الثورةليزي، الوجود اإلنج

 من القصر الحاكم موقف-4

 ، واالجتماعي واالقتصادي، اإلصالح السياسي-

 وإنشاء الجامعة المصرية  يةالوحدة الوطن-

 تحرير المرأة  -تعدد األحزاب                         - 

 حرية الصحافة، - حادثة دنشواي                       -

 جعلهم يسجلون ذلك في شعرهم. والتعليم وسائر جوانب المجتمع ة تغير الحياة في الثقاف -

 :دنشواي حادثة براهيم متهكًما وناقًدا ومندًدا ليقول حافظ إ -

 لم تغادر أطواقنا األجيادا  إنما نحن والحمام سواء 

 
 عليه ذلك أنهم  أكمل جيل التطوير ما بدأه البارودي وزادوا

 وما يتصل بالشئون الخارجية للعالم اإلسالمي  مشكالت مجتمعهم معالجة -1

 ؛ اجتماعيًا وثقافيًا وفكريا وأخالقيًا،عن روح عصرهم التعبير -2

 و أحداث العصر  المضمون بالذاتو يرتبط  شكل القصيدة القديمةشعرهم يستمد  -3

 
 وام يقتصروا علي المحاكاة  بالناحية البيانية االهتمام -1



 دبألا                                                                                                                                                                                                           الصف الثالث الثانوي

 اللغة العربية مع أ/ سالم 2

 وحالوة الموسيقى.  وروعة البيان  جالل الصياغةاالهتمام   -2

 مع تنويع األغراض. التجارب الذاتيةالمجال لمزيد من  إفساح -2

وا بذلك اقترابًا من فازداد عصرهمثقافة وااللتفات ل األخذ من التراث،وهما:  اتجاهين، بين  المؤامة  -3

 القراء.

 متأثرين بالصحافة. السهولة والوضوحنحو  االتجاه -4

 والقصصي والملحمي. الشعر المسرحي: في فنون جديد مثل الكتابة -5

لى أيدي تالميذه وفي مقدمتهم )أحمد شوقي( الذي بويع تطورت مدرسة اإلحياء والبعث بعد البارودي ع

 ؛ ألسباب كثيرة منها:له ثقافة أوسع مما أتيح للباروديوأتيحت  عن جدارة، أميًرا للشعراء

 وإطالعه على اآلداب الفرنسية ومشاهدته المسارح األدبية.يعتثه إلى فرنسا -1

 ى أعالمه: في الشعر الفرنسي لد وقراءته  مجالسته شعراء الغرب-2

 مثالهم.وأ   (   دي موسيه  ،  المرتين  ،   فيكتور هوجو  )

 ثقافته التركية.-3

 والحركة الوطنية.تأثره بالجمهور والنقاد -4

 درس الحقوق في فرنسا  -5

 

 
  كبار الحوادث في وادي النيل" " كما في قصيدة  عدل عن المديح إلى التاريخ-1

اتجاًها إسالميًا. اتجه في بعض شعره-2  

حيث يبدأ بوصف السفينة بدال من وصف القدماء للناقة  وصف المنجزات العصرية-3   

 وحداها بمن تقل الرجاء     همت الفلك واحتواها الماء                 
  يصورها في شعره مثل : وصف الطائرة   وصف المخترعات الحديثة -4

 ؟  أم سحاب فر من هوج الرياح     الجو الح   أعقاب في عنان 

( التي ألفها في فرنسا ثم عاد للمسرح على بك الكبيرمنذ مسرحيته األولى: ) ريادته المسرح العربي-5

 بعد هجره سنوات 

                                                                               قمبيز          -                        مجنون ليلى -   مصرع كليوبترا            -             مسرحيات:

        أميرة األندلس-                          الست هدى-عنترة                        -.                         

 ومن أجل ذلك كله لقب بأمري الشعراء. 
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 اللغة العربية مع أ/ سالم 3

 
التي  سالم""ديوان مجد اإل الحماسي في مطولته: يطوع الشعر العربي للقصص التاريخي أن حاول 

                                                                                                            م، 1933 ( اإللياذة اإلسالمية )  يسميها البعض:

تالمذة البارودي خطوا بالشعر خطوة نحور التطور، بعد أن قام هو بإرساء أساس هذا  وبذلك نجد أن

 التطور.

 

 و نجد أن أشعارهم تستمد الشكل من القديم وتربط المضمون بالذات أو بأحداث العصر.

  كلية في شعرهم، عدم التخلي  عن القديممع 

 : الباروديتقليًدا لطريقة القدماء، كما   يقول حافظ مادًحا  ون قصائدهم بالغزل التقليدي،يبدء فرأيناهم

     

  كما يقول شوقي: ،يصفون األطالل، أو 



 المتعددة. بقضايا عصرهم أشعارهم تبًعا النشغالهم على المناسبات كما طغت

 
 تدريبات الكتاب المدرسي 

 
 ؟ما أثر النضال الوطني على تالميذ البارودي  -1

 ما موقف تالميذ البارودي من مشكالت مجتمعهم ؟ -2

 ما مالمح تجديد تالميذ البارودي للشعر العربي ؟ -3

 ه لتطوير الشعر العربي ؟ما العوامل التي ساعدت تالميذ البارودي على االتجا -4

 خطا تالميذ البارودي بالشعر خطوة فاقت ما صنعه البارودي .. وضح . -5

                                                                                                                                     تهيأ لشوقي من الظروف ما لم يتهيأ لغيره من تالميذ البارودي .                                                                   -6

 ناقش ذلك مبينا دوره في تطوير مدرسة اإلحياء والبعث مع التمثيل . 

 يعد شوقي رائدا للمسرح العربي . وضح . -7

 وصلت إليه .ابحث في الشبكة الدولية للمعلومات عن اإللياذة اإلسالمية و اعرض ما ت -8

 " .  التطوير" و "  اإلحياء" و "  البعثقارن بين مفاهيم "  -9

بين أثر االتصال بالثقافات الغربية في تكوين الشعراء العرب من خالل إعادة قراءتك للنص .  -10  
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 اللغة العربية مع أ/ سالم 4

 
 ؟ ما أسباب انفتاح تالميذ البارودي على الثقافة الغريبة (أ )

 .وضح ذلكنية ولم يصروا على المحاكاة فحسب. اهتم تالميذ البارودي بالنتيجة البيا (ب )

 ؟ ما أثر الصحافة على جيل التطوير (ج )

 ؟ واءم جيل التطوير بين اتجاهين. فما هذان االتجاهان (د )

 ؟ عالم اعتمد شوقي في تجديد الشعر (ه )

 ؟ ما موقف شوقي من منجزات عصره (و )

 ؟  ( دي النيلكبار الحوادث في وا لماذا عدل شوقي عن المديح إلى التاريخ في قصيدته ) (ز )

 وضح موقف جيل التطوير من التراث. (ح )

 .علل...طغى شعر المناسبات على تالميذ البارودي.  (ط )

 ما دور أحمد محرم في تطوير الشعر العربي؟ (ي )

 

 الرومانتيكية -الرومانسية  (خليل مطران) االجتاه الوجداني  -2
 

 والعمل على النهوض بها،  اكتشاف الفرد ذاته  -1

 الجتماعي، اووعيه  اعتزاز الفرد بثقافته الجديدة -2

من حرية وكرامة إنسانية وعدل ومساواة وحب وإخاء وتواصل  إلى المثل اإلنسانية العليا التطلع -3

 وعشق للجمال ومجافاة للقبح والتخلف.

التي ردت إلى الشعر  مع حركة اإلحياء والبعثاالتجاه الوجداني الذي يحاكي الرومانتيكية الغربية  بدأ -

 العربي ما كان قد فقده من لمسات وجدانية ذاتية، 

رائدها حتى ازدهر منذ العقد الثالث من القرن العشرين على يد مطران مع حركات التجديد التي كان  نما -

  المهاجر،ومدرسة  أبوللوومدرسة  الديوان مدرسة واد ر

 .الجديد تيار الواقعيةبعد الحرب العالمية الثانية أمام  تراجع -
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 اللغة العربية مع أ/ سالم 5

 

       
  حرص  االتجاه الوجداني علي

  على مر العصور، سر األنماط الشعرية المكررةأالخروج من  -1

  يمتزج فيها التراث بالعصرية، كار صيغة شعرية حديثةابت-2

  وقدرة جديدة على اإليحاء، األلفاظ دالالت حديثة إكساب-3

في األدب والفن  بالنظريات الجديدة فيها على مفهوم فني حديث ينتفع الصورة الشعرية إقامة-4

 ، والموسيقا واللغة

 .تنطلق الصورة الفنية من الوجدان -5

ل: فقا   1908ديوانه يف مقدمة خصائص مذهبه  مطران نأعل
   شعر مزية زمانه على سالف الدهور،وفخره أنه عصري، وله على سابق الشعر عصري  هذا-1

دهبعب ليس ناظمه و                       

على غير قصده،  ال تجمله ضرورات الوزن أو القافية-2  

المعنى الصحيح باللفظ الصحيح  هيقال في-3  

لى جمال لجمال البيت في ذاته وفي موضعه وإبل ينظر  ال ينظر قائله لجمال البيت المفرد-4

 القصيدة في تركيبها وفي ترتيبها وفي تناسق معانيها وتوافقها مع ندور التصوير وغرابة الموضوع 

.قة الوصف واستيفائه فيه على قدروشفوفه عن الشعر الحر وتحري دمطابقة كل ذلك للحقيقة -5  

 

 
  وما يشغلها من أحاسيس االنصراف عن النفس-1

  والمجامالت على حساب المعنى والفكر والوجدان، االهتمام بالمناسبات-2

 نظامة ال نسق لها وال الشعر؛ حيث كانت القصيدة وحدات متعددفي  عدم االهتمام بالوحدة الفنية-3

 .يجمعها بالمستوي النفسي و العضوي 

 تدريبات الكتاب المدرسي 
 عالم يقوم االتجاه الوجداني ؟ -1

 تحدث عن نشأة االتجاه الوجداني و تطوره في الشعر العربي . -2

 لماذا تراجع االتجاه الوجداني في الشعر العربي بعد الحرب العالمية الثانية ؟ -3

 بي ؟ما دور مطران في النهوض بالشعر العر -4

 ما سمات الشعر عند مطران كما فهمت من مقدمة ديوانه ؟ -5



 دبألا                                                                                                                                                                                                           الصف الثالث الثانوي

 اللغة العربية مع أ/ سالم 6

 مآخذ على من سبقه من الشعراء . وضح ذلك مبديا رأيك .  لمطرانكان  -6

ابحث في الشبكة الدولية للمعلومات عن االتجاه الوجداني في بعض الدراسات النقدية ، ولخص  -7

 ما أعجبك .

 شعري أم أنه أفاد منه و جدد فيه ؟هل حدث انقطاع معرفي بين الشاعر و موروثه ال -8

 
متىبدأاالتجاهالوجدانيفيالشعرالعربي؟(أ)

ماذاأعادتحركةاإلحياءوالبعثللشعرالعربي؟(ب)

متىنمااالتجاهالوجدانيفيالشعرالعربي؟ومتىازدهر؟(ج)

متىتراجعاالتجاهالوجداني؟(د)

قديم؟ماموقفشعراءاالتجاهالوجدانيمنالشعرال(ه)

اذكرخصائصمذهبمطرانالشعريفيضوءماعرفتعنه.(و)

 أمام العبارات اآلتية مع التعليل: أو الخطأ  ضع عالمة (ز)

 ()االتجاهالوجدانييحاكيالكالسيكيةالغربية. (1

 )(اهالوجدانيعنداإلحيائيين.بدأتبوادراالتج (2

 ()يبعدالحربالعالميةاألولى.التجاهالوجدانتراجعا (3

 ()ومدرسةأبوللوومدرسةالمهاجر.مدرسةالديواندهراالتجاهالوجدانيعلىيداز (4

()وصفمطرانشعرهبأنهعصري. (5

 مدرسة الديوان  -3

 ؟ 
 ( شكريعبد الرمحن  -املازني إبراهيم  -العقاد  )عباس حممود  هم

 . العربية واالنجليزيةوقد جمعوا بين الثقافتين 

 

 
 2014علل : هروب جماعة الديوان من عالم الواقع إلي األحالم و األوهام   ..........مايو 

 العربي أوائل القرن العشرين التي مر بها الشباب االزمة الخانقة هؤالء الشباب أحسوا ب

 والجهل والفقر.لفوضى ر لاالستعمانشر  -1

 سالمية.اإل تحطيم الشخصية العربيةمحاولة االستعمار -2

 االستعماري البغيض. مع الواقعادم آمال هؤالء الشباب تص-3
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 اللغة العربية مع أ/ سالم 7

 وكان من أثر ذلك:

 ، فعاشوا في عالم من صنع خياالتهم.، واألوهاممم الواقع المؤلم إلى عالم األحالالهروب من عال-أ

ويتعمقون في  ، وبأسهم من الحياة، ويتأملون في الكوناللجوء إلى الطبيعة يبثونها آمالهم الضائعة-ب

 أسرار الوجود.

 

 _اعتزازهم بالثقافة العربية.1

 _تأثرهم بالرومانتيكية اإلنجليزية.2

 بروا بمواقف حارة وتجارب صادقة عن المأساة التي يعيشها جيلهم، فع

 واتجهوا في شعرهم إلى الذات اإلنسانية، وجنحوا إلى الخيال.

 

 
   

 الخيالوالتحليق في سماء  الذات اإلنسانيةاالتجاه إلى 

 الفرنسية.بالرومانتيكية  تأثر    اإلنجليزية رومانتيكيةبال تأثر

عدم اهتمامهم بوحدة الوزن والقافية 

 )الشعر المرسل(ودعوتهم إلى 

 .بوحدة الوزن والقافيةسار مطران ملتزًما 

 

 
 

، وفي ن لمذهبهم في مقاالت بالصحف، ويدعوشرون آراءهمنم ي1909وبدأ الشعراء الثالثة منذ عام 

في مقدمة الديوان األول  -"مدرسة الديوانملخًصا موقف " –ومن ذلك ما يقول العقاد  مقدمات دواوينهم.

 م:1913إلبراهيم المازني عام 

 ، نقلتهم التربية والمطالعة أجياالً بعد جيلهم،ال عهد لهم بالجيل الماضيلقد تبوأ منابر األدب فتية -

 ،ربي، ويتمثلون العالم كما يتمثله الغيشعرون بشعور الشرقي   فهم- 

والتحرر من القيود ورفع غشاوة الرياء  نزعت األقالم إلى االستقالل،يظهر من ثمراته أن  هذا مزاج- 

 الصناعية."

 
 

 
 نظرة اإلحيائينيعن  اخلتفت نظرة الديوان إىل الشعر 
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 اللغة العربية مع أ/ سالم 8

  
 الخلفينظرون إلى 

 ظالل القديمويعيشون في 

يستلهمون ذواتهم، وخياالتهم، األمام ينظرون إلى 

 مأساة عصرهم.هم، ويعبرون عن داثوعواطفهم وأح

 
 هذا االختالف الكبير بين النظرتين، أخذوا يهاجمون اإلحيائيين نتيجة 

 ( مصطفى صادق    -      فظ إبراهيمحا   -  أحمد شوقي)      وفي مقدمتهم - 

الذي أصدره العقاد والمازني عام  كتاب الديوان في النقد واألدبوكان أكثر كتاباتهم شهرة وقسوة 

 م. وإن ظهرت إسهاماتهم الشعرية وآراؤهم الفنية قبل ظهور هذا الكتاب.1921

 

            
والمحافل والبعد عن تصوير الخلجات النفسية اإلنسانية، وإن  شعر المناسباتأكثر شعراء اإلحياء من  -1

 كتب العقاد في المدح معلال أن المديح الصادق ليس عيبا. 

 وانتقالهم من غرض إلى غرض آخر في القصيدة.  عدم االهتمام بالوحدة العضوية -2

 وحا تاما في شعرهم وبخاصة في معارضاتهم للشعر القديم. وض عدم وضوح شخصياتهم الشعرية -3

 والظواهر وعدم التعميق في جواهر األشياء.  االهتمام بالقشور -4

 على حساب الفكر والمضمون.  االهتمام بالجانب البياني -5

 وعدم الصدق في التعبير.  الميل إلى المبالغات -6

 
 . 1921الذي أصدره العقاد والمازني سنة    )الديوان في األدب والنقد(لى كتابهم نسبة إ

 

 
 .العربية واإلنجليزية. الجمع بين الثقافتين 1

 ولكنها تفوق طموحاتهم وتتجاوز آمالُهم واقَع عصرهم. لمثل العليا،لطلع الت. 2

 .نسانية وما يتصل بها من التأمالت الفكرية والنظرات الفلسفيةتعبير عن النفس اإل. الشعر عندهم 3

  (2011)أغسطس

 .الفنية )العضوية(ومكانه بما يصل بالقصيدة إلى الوحدة  ، لكل جزء فيه وظيفتهيالقصيدة كائن ح. 4

                         . تطغى على عاطفتهمتكثر في شعرهم والعقالنية  الذهنيةفي شعرهم مما جعل  وضوح الجانب الفكري. 5

 يقول المازني:
 وثنتين يا شوقي إلى خلع ذا البرد    لبست رداء الدهر عشريـن حـجـة
 مــرادا آلمـال تـعلل بـالـزهـد    عزوفا عن الدنيا، ومن لم يجد بها
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 وتعمق أسرار الوجود. التأمل في الكون. 6

  والبعد عن المبالغات.. الصدق في التعبير 7

 واليأس في شعرهم. مسحة الحزن واأللم والتشاؤمور . ظه8

 لغة العصر.، فلم يستعيروا مادتها، وإنما اتجهوا إلى التخلص من تأثير اآلداب القديمة.9

الذي ال يلتزم القافية  الشعر المرسل، فدعوا إلى عدم االهتمام بوحدة الوزن والقافية في القصيدة. 10

 الموحدة. 

 و الموضوعات السياسية واالجتماعية   اسباتالبعد عن شعر المن -11

 مما جعل فكر هم يسبق شعورهم. بتعميق الظواهر إلى جوهرها. اهتموا 11

كله لـيـدل على اإلطار العام  عنوان للديوانإلى وضع  االهتمام بوضع عنوان للقصيدة. تعميق فكرة 12

تسمية الديوان باسم الشاعر دون تحديد  ( لشكري، بدال منأزهار الخريف( للعقاد )عابر سبيلللديوان: )

 (. ديوان حافظ (، ) ديوان شوقي الموضوعات التي يتناولها الديوان مثل:)

 

 

في الرأي حول بعض القضايا الشعرية و انضم العقاد إلى  اختلف شكري و المازني - 1

 ني.الماز

 ( ومـال إلى العزلة.أزهار الخريفبعد صدور ديوانه السابع ) توقف شكري عن الشعر - 2

 و فضل كتابة القصة و المقال  انصرف المازني عن الشعر - 3

االدبي  من اهتمامه في المقام الثاني الشعر جاعاللكنه اهتم بالنثر لهذا االتجاه،  الممث بقي العقاد - 4

 والفكري 

 : مثلبعد كتاباته السياسية واالجتماعية واالسالمية  وتتلمذ عليي يد العقاد أدباء  -ت عمره في أخريا-

و محمد هسن عواد  ر و الحساني عبدهللا بصر يد باكثمحمود عماد و عبد الرحمن صدقي و علي أحم

 وغيرهم في العالم العربي . بالسعودية

 

. 
 مدرسة اإلحياء والبعث  مدرسة الديوان

 
 _ يستخدمون لغة العصر

 _ الخيال من البيئة الجديدة
 _ يتمسكون بالوحدة العضوية

 
 _ يستخدمون لغة التراث

 _ الخيال من البيئة القديمة
 _ يتمسكون بوحدة البيت
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 _ ال يحاكون القدماء
 _ ال يلتزمون بوحدة الوزن والقافية

 معارضة القدماء_ يكثر في شعرهم 
 ة_ يلتزمون بوحدة الوزن والقافي

 
 تدريبات الكتاب المدرسي 

 لم سميت مدرسة الديوان بهذا االسم ؟ ومن روادها ؟ -1

 البعث في ضوء آراء شعراء مدرسة الديوان .و مدرسة الديوان و مدرسة اإلحياء قارن بين  -2

لشعراء في المدارس السابقة ؟ دعم رأيك إلى أي مدى تختلف لغة الشعر عند مدرسة الديوان عنها عند ا -3

 باألمثلة كلما أمكن ذلك .

: إنهم يشعرون بشعور  يصف العقاد موقف أدباء مدرسة الديوان من الثقافة الشرقية و الغربية بقوله -4

 يتمثلون العالم كما يتمثله الغربي . ماذا يقصد بذلك ؟الشرقي ، و

 تجاه إلى الطبيعة ؟ما األسباب التي دفعت شعراء الديوان إلى اال -5

" : اشرح معنى كل منهما ، ثم بين المدرسة التي سارعت عليهما ، مبينا  الوحدة الفنية –وحدة البيت "  -6

 اسم كل منهما .

 كيف انتهى المطاف األدبي بالمازني و شكري و العقاد ؟ -7

 صا عنه .ابحث في الشبكة الدولية للمعلومات أو المكتبة عن كتاب " الديوان " و اكتب  ملخ -8

 حلل المفارقات التي تكشفها بين أداء المدرسة اإلحيائية و المدرسة الرومانتيكية و مدرسة الديوان . -9

 

 

 اكتب تعريفًا موجًزا بكل شاعر من رواد الديوان. (أ )

 ما الفرق بين مدرسة مطران ومدرسة الديوان؟ (ب )

 اكتب مقاالً عن نشأة مدرسة الديوان وأهدافها. (ج )

 ت الخانقة التي فرضها االستعمار الكثيب أثر في قيام مدرسة الديوان. اشرح ذلك.كان لألزما (د )

 كيف انفرط عقد جماعة الديوان؟ وماذا بقى من معالمها اليوم؟ (ه )

 وضح عيوب مدرسة اإلحياء في نظر جماعة الديوان. (و )

 لماذا يميل شعر جماعة الديوان إلى الجفاف؟ (ز )

 ". فماذا يقصدون بذلك؟كائن حي أن القصيدةشاع في تعبير جماعة الديوان " (ح )
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 ".الوحدة الفنية للقصيدةوضح موقف كل من اإلحيائيين وجماعة الديوان من " (ط )

  إبداع العقاد شعًرا في المدح والرثاء.رأي في شعر المناسبات. وضحه معلال الديوانلشعراء  (ي )

 مع التمثيل.وضح أهمية العنوان للقصيدة وللديوان عند جماعة الديوان،  (ك )

 ومضمونًا؟ وما رأيك؟ العلى القصيدة شك الديوانجديد الذي أدخلته جماعة ما الت (ل )

 

 مدرسة أبوللو الرومانسية -4

 
 م 1932بصفة رسمية سنة  )أبوللو(ظهرت مدرسة -

  غريقاسم إللـه النور و الشعر و الموسيقى عند اإلمن اليونان وهو  ]أبوللون[كلمة  -

 . تأثرهم بالثقافات األجنبيةقد اتخذ شعراء هذه المدرسة هذا االسم ليدللوا على -

 

 
 ما خلت الساحة األدبية لما يلي: ظهرت بعد

 بين الديوانيين المجددين، واإلحيائيين المحافظين. المعركة األدبيةشدة -1

 ي المحافظ.الكالسيك ييائحتجاه اإلاالتجمد -2

أنفسهم بعدما توقف عبد الرحمن شكري عن قول الشعر بعد صدور  انفراط عقد شعراء الديوان-3

"، ثم انصراف العقاد" و"المازنيلما هاجمه رفيقاه "و  م1918" أزهار الخريفديوانه السابع "

سياسة والصحافة والتأليف عن إلى الصحافة والقصة والمقال، ولم يبق إال العقاد وإن شغلته ال المازني

نفسه يهتم بشهر المناسبات من مدح وتهان ورثاء وارتباط بالمناسبات.. )وهو العقاد الشعر، كما وجدنا 

ما كان يعيبه على اإلحيائيين في نقده إياهم(، وصار الطابع العام لشعر الديوانيين هو المبالغة في 

 الذهنية الجافة والتفلسف، 

محاولة أن تتجاوز االتجاهين السابقين وتكمل ما بهما من  1932ة أبوللو عام ومن ثم ظهرت جماع

 نقص.

 

 
 ( الرومانتيكي ورأوا فيه نموذًجا للتجديد.خليل مطرانتأثر بمذهب )ال-1

 من شعر رومانتيكي مؤلف و مترجم  الديوان بمذهب تأثر ال-2
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 ، ألنهم أجادوا اللغة اإلنجليزية، اإلنجليز نالرومانتيكييبشعر  التأثر -3

 ، هوعلي محمود ط، إبراهيم ناجي ( عشر سنوات في إنجلترا، كما أتقنها )أحمد زكي أبو شاديفقد عاش )

 ( ؛ ألنهم اطلعوا على اآلداب األوروبية والروسية.، وصالح جودت

 از بقوة العاطفة.( الذي يمتجبران خليل جبرانوبخاصة شعر ) بأدب المهاجر التأثر-4

 .  1919نتيجة لثورة روح التحرر والحرية الفردية، و  قوة الشخصية المصريةب اسحساال-5

 ألحمد زكي أبو شادي ( الينبوعديوان ) من خالل إبداعهم السابق.... مثل طريق التجديدعلى التجمع -6

 ،  ( الدستور) ( في علي محمود طهقصيدة )**

 جمعية أبوللووكونوا  1932" سنة مجلة "أبوللورابطة أدبية فأصدروا  شعروا بضرورة أن تجمعهم**

 في نفس العام، 

 الوكي (إبراهيم ناجيو)  ( رائًدا للجمعية، أحمد زكي أبو شاديو)  ( أبًا روحيًا لهم، خليل مطران) اذاتخ-7

 لها.

 
 2012/ مايو 2010/مايو 2010/ اغسطس 2003اغسطس 

 قال إبراهيم ناجى:

ئد   رفــرف القـلب بجنبي كالــذبيح  وأنا أهتف يا قلبي اتَّ
 لما عدنا ليت أنا لم نعد      فيجيب الدمع والماضي الجريح    

 ( يستحضر ذكريات صباه ذابلةجية النارنال ( في قصيدته ) الهمشري ) قال 

 ألف الغناء بظلها الزرزور  كانت لنا عند السياج شجيرة 
 

 ، والصور من خالل إحياءات األلفاظ واجملازات، 
 

 شاطئ األعراف-              األريج الناعم-                    العطرالقمري- يقولون ) ألفاظ(
 الشفق الباكي-               أغاني الكوخ-                     لغماموراء ا-
 اجلنة الضائعة-          األنفاس احملرتقة-                     املالح التائه-

 الزمن-           املوت-        الطغيان-         النور -             احلقل- يكثرون من  ) كلمات(
 الزهر-          املالح -           الشراع-       الشذى-             العطر-
 األفق -         الشفق -          الغروب -       السهد-              الورد-
 الشروق-       االغرتاب-           الواحة-      الضفة -            الشط -
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 امليل يف تصويرهم إىل:

 : ناجيفيقول  ............من التجريد إلى الحسية، تحويل المعنويات التجسيد- 
 وفرغت من آالمها    ذوت الصبابة وانطوت 

 : الهمشريقول ي  ........منح الصفة اإلنسانية لما ليس بإنسان، التشخيص-
 من رياض سحيقة في الخيال   فنسيم المساء يسرق عطرا 

 

 (عطر –جندول  –عيد  –عروس مثل: ) الكلمات الرشيقةو الرمز -

 (أخناتون –فينوس  –أزوريس  –الكرنفال مثل: ) الكلمات األجنبية واألساطري-
 

3-
 الطبيعة حب ائد والدواوين بأسماء تدل على وتسمية القص

                      عودة الراعي -           أشعة وظالل -         أطياف الربيع - ألمحد زكي أبو شادي.
 الينبوع -                   فوق العباب-

 أغنيات على النيل- جودتلصاحل 
 أغاني الكوخ- حملمود حسني إساماعيل

 رثاء فجر -           املساء احلزين  -               وراء الظالم من - ألبي القاسم الشابي.
 صوت من االمساء-        اة من أغاني الرع-               انشودة الراعي -

 

4
 .    ؟ ؟ ( أين المفر )   ( جعل اسم ديوان لهمحمود حسن إسماعيلأن ) نجد

 

5
 إلى مواطن الذكريات الحنين -              الطبيعة   -                     المرأة   -

الذي  وإبراهيم ناجى ...الذي كتب فيه كثيًرا أحمد زكى أبو شاديماعدا  .......ر السياسيالبعد عن الشع-

 كتب فيه قليال. 

 

 
 
       تحرير القصيدة من وحدة القافية، -1 

 .عن طريق تعدد القوافي في القصيدة الواحدة 

 لميل إلى الموسيقى الهادئة ال الصاخبة.ا - 2 
 
                       تقسيم القصيدة إلي مقاطع -3
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 تتعدد قوافيها و أوزانها 

             : استخدامهم الشعر المرسل - 4
 ، وكان أكثرهم جرأة في ذلكالذي ال يلتزم قافية ويستعمل أكثر من بحر

 ( أطياف)  قصيدةفي (  صالح الشرنوبي ) -                ( الفنان) في قصيدة ( أحمد زكي شادي)  - 

 

 : بالوحدة الفنية للقصيدة تزاملاال -5
 م شأن الرومانتيكيين جميًعا، في معظم أشعاره

 ( للهمشري، شاطئ األعراف)قصيدة  -

 ( لناجي، ل، وملحمة السراباألطال)-

 ( لعلي محمود طه.ق بن زياد، وأرواح وأشباحطار)-

 

 
 أبوللو الديوان 

 لغة العصراستخدام - 

 جافة،ذهنية - 

 

ا، من خالل إحياءات األلفاظ جديًد اللغة استعمااًلاستعمال -
  واجملاز

 ملواطن الذكريات.احلنني -
 

 ، أو النفس اإلنسانية.الذات_التجربة تعبير عن 1 

 والتشاؤم. لألحزان الستسالم_ا2

 المناسبات.عن شعر البعد _3

 ، وإنكار وحدة البيت.التزام الوحدة الفنية_4

 

 
 

 إبراهيم ناجي  -                           أمحد زكي أبو شادي - مصر
 حممد اهلمشري  -                             على حممود طه  -
 صاحل جودت أمحد رامي -                     حممود حسن إمساعيل  -

 يجمدي احلليو-                             أبو القاسم الشابي- تونس
 نازك املالئكة.- العراق
 التيجاني يوسف بشري-                                حممد احملجوب - السودان
 األستاذ إبراهيم العريض.-                                   يالعسكر فهد- الكويت
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 صقر القامسي- سلطنة عمان

 رياض املعلوف -                                  إيليا أبو ماضي- شعراء المهجر

 
 تدريبات الكتاب المدرسي 

 
 يها ؟لم سميت مدرسة أبو لو بهذا االسم ؟ و ما الظروف التي نشأت ف -1

نلمح بين سمات مدرسة أبو لو ، حب الطبيعة ، و الولع بها و بجمالها ، كما نلمح في الوقت  -2

 نفسه إحساسا بالتشاؤم و االستسالم . هل ترى في ذلك تناقضا ؟ مثل لما تقول .

اال جديدا من أهم سمات مدرسة أبولو اإليمان بذاتية التجربة الشعرية ، و استعمال اللغة استعم"  -3

كيف تم لشعراء مدرسة أبو لو استعمال اللغة قصود بذاتية التجربة الشعرية ؟ وفما الم   "

 استعماال جديدا ؟ 

في العقدين الثالث  –دة في مصر بمجموعة من العوامل و االتجاهات السائ لوأبوتأثرت مدرسة  -4

 ر .الرابع من هذا القرن . اذكر أهم هذه العوامل و االتجاهات موضحا مواطن التأثيو

 . أبولوو مدرسة  الديوانناقش أهم أوجه االتفاق و االختالف بين كل من مدرسة   -5

، واكتب  صالح الشرنوبي" للشاعر  أطيافابحث في الشبكة الدولية للمعلومات عن قصيدة "  -6

 بحثا من خاللها عن الشعر المرسل .

 

 
وضح عربي فإن بينها بعض االختالفات. على الرغم من تقارب المدارس الرومانتيكية في الوطن ال (أ )

 ذلك.

 ؟ ولماذا سميت بهذا االسم؟ وما داللته؟أبوللوكيف نشأت مدرسة  (ب )

 اذكر بعض أعالمها شعراء مصر والوطن العربي مستشهًدا ببعض األبيات. (ج )

 كيف تفسر شعورهم بالغربة حتى مع إقامتهم في الوطن بين األهل؟ (د )

 ؟أبوللوراء ما مظاهر التجديد في القصيدة عند شع (ه )

 مستشهًدا ببعض األبيات. أبوللواذكر خمًسا من الخصائص الفنية لمدرسة  (و )

 السياسة. اذكر أحدهم واستشهد بشيء من شعره السياسي. أبوللوتناول بعض شعراء مدرسة 

اشرح ذلك مع مدارس الشعر على اختالفها تتعايش مًعا، وكل منها يلقى قبوالً لدى المثقفين.  (ز )

 التعليل.

 إلى التجسيد والتشخيص في شعرهم. وضح ذلك مستشهًدا. أبوللوعراء مدرسة مال ش (ح )
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 أمام العبارات اآلتية مع التعليل: أو الخطأ  ضع عالمة  (ط )
 من العوامل التي أثرت في مدرسة أبوللو: (1

 ( )  التأثر بالمعركة األدبية التي احتدمت بين شعراء اإلحياء والمهاجر.  -

 ( )  ة في إعمال الفكر على حساب العاطفة. ميل الديوانيين إلى المغاال -

 ( )                تجمد االتجاه الكالسيكي.  -

 من سمات مدرسة أبوللو من  حيث الشكل: (2

 ( )                            عدم االلتزام بالوحدة الفنية.  -

 ( )      الميل إلى الموسيقا الصاخبة.  -

 ( )      تقسيم القصيدة إلى مقاطع.  -

 ( )       عدد الموضوعات. ت -

 ( )                 اإليمان بذاتية التجربة.  -

 

 درسة املااجر الرومانسيةامل -5
 

أوال  لى أمريكا الشماليةإ إلي الهجرة في منتصف القرن التاسع عشر اضطر بعض أبناء الشام المسيحيين 

 ، الجنوبية ثم 

 
 اد السياسي .االضطه_1

 الديني. الصراع المذهبي_2

 الفقر الشديد ._3

 التطلع للحرية و الكسب ._4

في أدبهم، وذلك االختالف المهاجرين وفي أحاسيسهم، ومن ثم في حياة االدباء  تؤثربدأت البيئة الجديدة -

 منه .( بعد أن انسلخوا  لبنان اإلطار االجتماعي والثقافي والحضاري عن وطنهم )

 الطموحات التي كانوا يرنون إليها .و المثل العليا،ق لهم قتتح لم-

  . إال النادر منهم بعد أن كانوا يأملون في وضع اجتماعي كريم يساوي بين الناس عاشوا وماتوا فقراء- 

 . الشعور بالحريةجمل ما شعروا به في الوطن الجديد هو كان أ-

  . ير عن حياتهم الجديدةللتعبشعرهم بدأ الشعراء المهاجرون يتجهون ب-

 التقليدية. لتحرر من القيود الشعريةلدافًعا = عدم اهتمامهم بالتراث العربي   +إحساسهم بالحرية كان  -
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من قيود الشعر من مهاجري أمريكا الجنوبية التي تشبه المجتمعات  أمريكا الشمالية أكثر تحررامهاجري -

 الشرقية إلي حد ما .

 

 

 ظهر نشاط أدباء المهجر في جماعتين أدبيتين هما: -

وكانت تدعو إلى التجديد وإلى  م 1920سنة  نيويورك بأمريكا الشماليةتكونت في   : الرابطة القلمية – 1

ل ميخائي -إيليا أبو ماضى  -خليل جبران جبران ) الثورة على الشعر التقليدي ومن شعراء هذه الرابطة

 (.  نسيب عريضة -نعيمة

 

كانت أميل إلى المحافظة وتدعو إلى عقد  ،1933البرازيل سنة تكونت في   : العصبة األندلسية – 2

 -شكر هللا الجر -شفيق المعلوف  فوزى ورياض و) الصلة بين القديم والجديد في الشعر. ومن شعرائها

 (. رشيد خورى-الشاعر القروى 

 

 
 

 تحققت في شعرهم كثير من سمات الرومانسية .1
وجعل قراء الشعر في الوطن العربي يقبلون قراءة  ،أبوللومما جعلهم يؤثرون في شعراء مدرسة 

 شعرهم. حيث وجدوه معبًرا عما في قلوبهم و يريدون التعبير عنه.

 
 التجديد الديوان في الدعوة إلي ق مع اتفالا .2

كما كانوا أكثر  ولكنهم اختلفوا عنهم فلم يجعلوا شعرهم غارقًا في الذهنية وجعلوه محلقًا مع العاطفة

 .تحرًرا وانطالقًا في معانيه وأخيلته وأوزانه

 الشعر معبر عن موقف اإلنسان في الحياة .3
السمو للمثل العليا ونشر الخير والجمال هو تهذيب النفس وإعالء الحق و  وأنه يقوم بدور إنساني 

 .حتي يعيش الجميع في سالم دائم يشمل النفس والوجود

 
 استبطان النفس اإلنسانية والمشاركة الوجدانية: .4

 أي تأمل الشاعر نفسه و مشاركته الوجدانية لمن حوله.-

 أنا ال أذكر شيئا عن حياتي الماضية كقول الشاعر: 

 أنا ال أعرف شيئا عن حياتي اآلتية           
 لي ذات غير أنى لست أدرى ماهيه           
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 والموت التأمل في حقائق الكون و الحياة .5

 في الخير والشر و الحياة والموت -

ويجعلها حية تشاركهم حياتهم بما في ذلك تأمل  غيبية مما أتاح لخيالهم أن يجسد لهم األمور ال-

  . قال الشاعر:الموت

 اهفغـر فـواللحـد ي  وعنـدما المـوت يدنو 
 في اللحد مهد الحياة   أغمض جفونك تبصر

 
 النزعة الروحية .6

االنسان من القيم الروحية في المجتمعات الشرقية و القيم المادية في   وقفممن خالل الموازنة بين -

 مما جعلهم يرجعون بالشكوي إلي هللا المجتمعات الغربية 

 نسانية واإليثار والعطاء، ويؤمنون بنماء اإلنسان وباألخوة اإل-         

 : ينادي أخاه في اإلنسانية نسيب عريضةيقول -

 وإذا ما اعترتك منى ماللة    وإذا شئت أن تسير وحيًدا
 لرسالةا" يؤديأخي ياصارًخا "         فامض، لكن ستسمع صوتي

 
 بها. متزاجواال االتجاه إلي الطبيعة .7

 :شكر هللا الجريقول .....................وجعلوها حية متحركة في صورهم، جسدوها 
  

 رتلي يا طير ألحانك في هذى السفوح
 هو ذا الليل وقد أهـرم يمشى كالكسيح

 
 الحنين إلي الوطن العربي.. .8

 ا يفيض بالشوق والحنين، وكلما قستذابوه شعًرا رقيقً شعروا بحنين جارف إلى وطنهم العربي فأ
 : نعمة قازانيقول  ...........إلى بالدهم،الحياة عليهم زادوا من نغمات الحنين 

 وال، ال أريد سوى أمتي   فال، ال أحب سوى قريتي
 

 
 
 المغاالة في التجديد  -1

 :بسبب   ...صول العربيةأفبعدوا في بعض شعرهم عن غالى أدباء الشمال في التجديد 
 ، الثقافة العربية األصليةعن  بعدهم-
 مما جعلهم يتساهلون في استخدام اللغة.اندفاعهم نحو التجديد   -

 

 االهتمام بالنثر -2
 كان حظ أدباء الشمال في النثر أكثر من حظ أدباء الجنوب، فيكاد أدب الجنوب يقتصر على الشعر.

 :  تيكي" النثرية ذات الطابع الرومانجبران خليل جبرانومن ذلك كتب "
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 ، ( العواصف -االرواح المتمردة  -دمعة وابتسامة-األجنحة المتكسرة -عرائس المروج )

 ( نثًرا.الغربال" كتابه النقدي )ميخائيل نعيمةكما كتب "

 
 إلى الرمز الميل -3
 إليليا أبو ماضي( التينة الحمقاء) كقصيدة معناه أن نتخذ من األشياء الحسية رموًزا لمعنويات خفية-

التي  التينةبخيره على الناس، فيضيقون به مثل  إلى اإلنسان البخيل بالتينة الحمقاءحيث يرمز  -

 : رقها رمًزا إلى الشح وجزاء البخيلبخلت بظلها وثمرها على من حولها فقطعها صاحبها وأح

 في األرض أو حجر وتد   كأنـــها  وظـلـت الـتـيـنـة الحمقـاء عارية 
 تستعر في النار   فهوت فاجتثها   تان رؤيتهاولم يطق صاحب البس

 
 الوحدة الفنية تمسكال -4

 اهتموا بالوحدة الفنية في القصيدة الواحدة بل الوحدة الشعورية في الديوان الواحد 

 )الذي يضم قصائد لها طابع واحد (....نجد لهم أسماء دواوين..........

 لميخائيل نعيمة (همس الجفون)مثل -

 إليليا أو ماضي. (والجداول –لخمائل ا)مثل  -

 إللياس قنصل   ) العبرات الملتهبة( مثل -

 
 االهتمام بالصورة الشعرية -5

 كنايةو استعارةوتشبيه ) مع الصور الجزئية ( الصوت واللون والحركة) حيث تتعاون الصورة الكلية

أو يعزفه  بيده كله المثال( فرسموا بالكلمات صوًرا تفوق ما يرسمه الرسام بريشته، أو يشمجازو

 ،بأنغامه الموسيقي

 
         تنوع شعرهم بين:........................... التصرف في األوزان و القوافي6 -

 األناشيد                  -          الشعر ذي الوزن والقافية الموحدين   -                   النثر الشعري -

 المقطوعات المتنوعة. -              القافية المزدوجة           -              األغاني الشعبية      -

 
  استخدام اللغة الحية والكلمة المعبرة. -7
 مالوا إلي اللغة الحية والكلمة المعبرة وسالسة األسلوب-

 :  خليل جبران لجبرانمثل  قصيدة  ) بالد المحجوبة(  - 

 صديق  فيها عن ديار ما لنا   الفجر فقومي ننصرف  ذا   هو
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 اتخاذ القصة وسيلة للتعبير   -8
إلي التحليل النفسي للعواطف والمشاعر و تجسيد الدالالت والمواقف والمعاني وتقابل اتخاذ القصة وسيلة 

 اآلراء والفكر و تصارعها .

 
 تدريبات الكتاب المدرسي  

لعرب المسيحيين من سوريا و لبنان إلى في منتصف القرن الماضي اضطر بعض أبناء الشام من ا -1

 الهجرة عن موطنهم . فما األسباب التي دفعتهم إلى الهجرة ؟ و من روادهم ؟

" يميلون إلى التجديد ؛ مما جعلهم حملة مشعل التجديد في شعر  الرابطة القلميةأعضاء "  -2

 ال و موضوعا .المهاجر . بين بإيجاز إلى أي مدى كانوا رومانتيكيين مجددين في شعرهم شك

حفل شعر المهاجر بالتأمل في حقائق الكون و الحياة مما كان له أثر في خيالهم ، وظهر في  -3

 شعرهم ما يسمى بالنزعة الروحية . وضح ذلك مع التمثيل .

إلى الطبيعة و امتزاجهم بها ، وحنينهم الجارف إلى الوطن العربي ، أثر  المهاجركان التجاه  -4

األلفاظ ، أو في رسم الصور الفنية ، أو حتى في الوزن و القافية . ناقش واضح سواء في اختيار 

 ذلك مع ضرب أمثلة تؤيد رأيك .

" بأمريكا الشمالية في شعرهم ، فبعدوا في بعض هذا الشعر عن  الرابطة القلميةغالى أدباء "  -5

لى تلك المغاالة األصول العربية . إلى أي مدى توافق على هذا الرأي ؟ و ما العوامل التي أدت إ

 في رأيك ؟

 مع التمثيل . المهاجرفي الشعر أدباء  الرمزالدوافع التي أدت إلى غلبة  –بإيجاز  –ناقش  -6

ألحد شعراء مدرسة  –ذات طابع قصصي  –ابحث في الشبكة الدولية للمعلومات  عن قصائد  -7

 المهاجر

 

 
 أسبابها؟ما المراد بأدب المهاجر؟ ومتى بدأت هذه الهجرة؟ وما  (أ )

 ظهر نشاط مدرسة المهاجر في رابطتين. فما اسم كل منهما؟ وما الفرق بينهما وسببه؟  (ب )

اذكر اثنين من أعالم المهاجر الشمالي واثنين من أعالم المهاجر الجنوبي، واكتب نبذة عن أحدهم  (ج )

 مستشهًدا ببعض شعره.

 تين منها مع التمثيل.ألدب المهاجر خصائص أسلوبية تتعلق بالموضوع والمضمون، اذكر اثن (د )

 ألدب المهاجر خصائص من حيث الشكل والفن الشعري، وضحها مع التمثيل. (ه )

 اكتب موجًزا عن الرابطة القلمية، والعصبة األندلسية، مبينًا معنى هذه التسمية. (و )

 (؟المهاجر –الديوان  –أبوللو فيم تتفق وتختلف مدارس ) (ز )
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با في النصف الثاني من القرن العشرين، والفرق اكتب مقاالً عن "هجرة العرب إلى أمريكا وأورو (ح )

 بينها وبين الهجرة السابقة وواجبنا نحو هذه األجيال الجديدة.

 ؟أبوللوكيف اثر شعراء المهاجر في مدرسة  (ط )

 لماذا أقبل القراء في العالم العربي على قراءة شهر المهاجر؟ (ي )

 

 أمام العبارات اآلتية مع التعليل: أو الخطأ  ضع عالمة  (ك )

 (         )             م. 1920طة القلمية في نيويورك تأسست الراب (1

 ( )  من أعضاء العصبة األندلسية إيليا أبو ماضي وجبران خليل جبران.  (2

 ( )   كان أدب المهاجر يجمع بين الثقافتين العربية واألجنبية.  (3

 :من سمات أدب المهاجر من حيث المضمون (4

 (   )             لميل إلى استخدام الرمز.عدم ا -

 ()                         سيم القصيدة إلى مقطوعات. تق -

 (    )          ية والكلمة المعبرة. ة الحالميل إلى اللغ -

 (   )           رية وسيلة للتعبير. ة الشعاتخاذ القص -

 (   )           واألخوة اإلنسانية. لمحبة لى االدعوة إ -

 (    )        ءة شعر مدرسة المهاجر. ى قرالعربي عللم يقبل قراء الوطن ا (5

 :   تتفق مدرسة المهاجر مع مدرسة الديوان في (6

 (     )                     الدعوة إلى التجديد.  -

 (     )                              عدم االهتمام بالعاطفة.  -

 (  )                            االتجاه إلى الطبيعة. -


 

 املدرسة الواقعية اجلديدة -6

 
إلي  1914األولي من  ين العالميتينالحرب بين فيما سائًدا في الشعر العربي  الرومانتيكيظل االتجاه -

 . 1945 إلي 1939من الثانية و   1918

عوامل سياسية واجتماعية لى حياتنا العربية ( حتى جدت عأبوللو -المهاجر   -الديوان عند شعراء )-

 .بنسب متفاوتة واقعيةووجهتهم وجهة ( الرومانتيكية) وثقافية خففت من اتجاه الشعراء إلى واقتصادية
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 ـ االتجاه إلى الحياة العامة1
التعبير عن الحياة  ثم ما لبثوا أن اتجهوا بشعرهم إلى ،رين باالتجاه الرومانتيكيبدأ شعراء الواقعية متأث-

 كونهم يصورون هموم الناس ومشاكلهم وآمالهم وتطلعاتهم  العامة

معبر عن حيرة إنسان القرن العشرين بين (  أسئلة األشجـار ) في قصيدته نةمحمد إبراهيم أبو س يقول-

 ائل أو التمسك بالقيم الخالدة،الكسب المادي الز التطلع إلى

 سألتني في الليل األشجار
 أن نلقى أنفسنا في التيار
 أن نتجه إلى النهر القادم

 من أعماق اليأس إلي أقصى المجهول
 

 : التعبير عن الواقع وما به من متناقضاتـ  2
صاق بالواقع وإحساس به ومن ثم تعبير عنه بوجوهه المختلفة، من صدق كان فهمهم للشعر على أنه الت-

وتخلف وفرح ويأس بما في ذلك من صراع بين الحرية والعبودية وزيف وتقدم 

 ،والعدل والظلم

 (فصول منتزعة  )في قصيدته  صبورصالح عبد اليقول  -

 سقطت جوهرتي بين حذاء الجندي األبيض
 اء الجندي األسودوحذ

 علقت طيًنا من أحذية الجند      
 

  الحديث عن النهاية والموت: -3
 حيث  يشيع في شعرهم الحديث عن النهاية والموت-

 :  الوفية" إلى زوجتي – ليلة وداع في قصيدته " بدر شاكر السيابيقول -

 أوصدي الباب فدنيا لست فيها

 ليس تستأهل من عيني نظرة

 ؟ قي.. أي حسرةسوف تمضين وأب

 
ـ التعبير عن موقف اإلنسان من الكون والتاريخ 4
 واألساطير وقضايا الوطن وإحياء التراث إلى جانب العاطفة والشعور الخيال.-

 :" الناس في بالدي"  في قصيدته صالح عبد الصبور يقول- 

 قد آن للشعاع أن يغيب
 قد آن للغريب أن يؤوب
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 : (شاعر جاهلي) رصعبيد بن األب مستوحيًا قول-

 يئوب  ال الموت   وغائب   وكل  ذي  غيبة  يئوب
 

 

 
 
القريبة من كالم الناس، ـ استخدام اللغة الحية 1

 ات، واستخدامه لكلم ، الح عبد الصبورصل" الناس في بالدي"وترى ذلك في عناوين دواوينهم كديوان 

 (،أنام على حجر أمي( و)كان ياما كان( و)إلى اللقاء)مثل: 

 والمعجمية،  الكالسيكيةاللغة التخفيف من سيطرة بعضهم استعمل كلمات عامية وأجنبية ليحاولوا -

  ن الجماليات الشكلية في األسلوبليخفف م-

 اية، ألن األسلوب وسيلة ال غ ال يحبون المبالغة في العناية باالسلوب ألنهم-

 األهمية كلها للمنطق والطريقة التي تسود األحداث، والتعبير عنها، -

 والخطابية والتعبير المباشر. االبتعاد عن التقريريةكما حاولوا -

 
 . االهتمام بالصورة وتوظيف الرمز واألسطورة 2
لتصوير  الدخعند تشخيصه لألشجار م "أسئلة االشجار"السابقة ( محمد إبراهيم أبو سنة) قصيدة مثل-

في صورة نهر قادم يجرف الناس والفقر في صورة غول يفر منه المادية الزاحفة على إنسان عصرنا 
 كذلك والناس، 

مصورا انشغال الناس بأنفسهم دون غيرهم  فقد جعل (  مد البحر ) (  ... فاروق شوشة)  مثل  قصيدة-
 حزانا وجه االنسان متدليا  وسط خيوط العنكبوت و السحب تمطر أ

 
،االهتمام بالصور الكلية الممتدة -3
 عدم االقتصار على الصور الجزئية من تشبيه واستعارة وكناية بل تتعدي ذلك إلي الصورة الكلية .-
 أدي استخدام الرمز و االسطورة إلي شيء من الغموض في بعض شعرهم -

 
)مقاطع(للقصيدة  ـ الوحدة الموضوعية 4
، يحتاج من القارئ أن متطور ناميبناء والعواطف والصور والموسيقا في  والمعانير،افكتتعاون فيها اال-

 نظرا للبناء الهندسي الشعري مثل تصميم القصة والمسرحية . ينتبه لمتابعته واستيعابه،

 فقرات كل فقرة منها تمثل دفقة شعورية.كما قسموا هذا البناء إلى  -

 

سة (موسيقي الشعر )أهم أسس المدر - 5
بكم محدد ( دون ارتباط  التفعيلة التكوين الموسيقي للقصيدة معتمد علي وحدة موسيقية تتكرر هي )-

 لعددها في كل بيت و دون استخدام  شطرين للبيت . 
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                                       فقد يتكون السطر من تفعيلة واحدة أو أكثر دون شرط التساوي بين السطور؛  -

 ". البيت الشعري"وليس " السطر الشعري"ا سمي ولهذ

، أي طوال وقصًرا ويكون المرجع هو تمام التعبير عن الجملة أو تختلف األبيات في عدد تفعيالتهالذلك  -

 المعنى المقصود.

 حتى يتخلصوا من الرتابة واالفتعال.تخلى عن التقيد بالقافية الواحدة ال -6
 (: د البحرم في قصيدته ) فاروق شوشةيقول -

 جثم الحزن على كل البيوت

 وتدلى من خيوط العنكبوت

 وجه إنسان

 و حتي تفعيلة واحدة .أ نجد السطر الشعري يتنوع بين أربع تفعيالت ثم ثالثة ثم اثنين--

 المسبوقة  بحرف الواو ( الالمالمسبوقة باأللف( ثم) الالم) أوالمسبوقة بالواو(  التاءبين ) تتنوع القافية--

 
 دريبات الكتاب المدرسي ت 

 وضح بإيجاز سمات الشعر الجديد من حيث الشكل و المضمون . -1

 أسرف بعض شعراء المدرسة  الجديدة في استخدام اللغة .  -2
 وضح مبينا دوافعهم إلى هذا اإلسراف ، ثم اذكر موقف النقاد من هذا االتجاه .

مام بالصورة الخيالية ، مع توظيف من سمات المدرسة الجديدة في البناء الشعري للقصيدة االهت -3
الرمز و األسطورة ؛ مما كان له أثر في تجاربهم الشعرية . إلى أي مدى توافق على هذا الرأي ؟ 

 استشهد بأمثلة على ما تقول . 

 ابحث في الشبكة الدولية للمعلومات عن قصيدة ألحد شعراء المدرسة الواقعية و حللها نقديا . -4

 
 رسة الواقعية في الشعر العربي؟متى ظهرت المد (أ )
 بم يتميز شعرها من حيث الشكل والمضمون؟ (ب )
اشرح ذلك في ضوء دراستك  ". ليس المقصود بتحرير الشعر التحرر من مقومات الشعر " (ج )

 للمدرسة الجديدة.
 اعقد موازنة بين المدارس الثالث اإلحيائية والرومانتيكية والجديدة، مبيًنا أيها أفضل، ولماذا؟ (د )

 
 أمام العبارات اآلتية مع التعليل: أو الخطأ  عالمة ضع  (ه )

 ( )   رفض شعراء الواقعية الموقف الرومانتيكي بخياالته وأوهامه.  (1

 ( )   كانت عناية شعراء الواقعية بالموسيقا الظاهرة عناية كبيرة.  (2
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 ( )    . نازك المالئكةمن رواد المدرسة الواقعية الشاعرة  (3

 عية من حيث الشكل:من سمات المدرسة الواق (4

 ( )                 استخدام الوزن والقافية.  -

 ( )               االهتمام بالوحدة الفنية.  -

 ( )   االبتعاد عن التقريرية والخطابية والتعبير المباشر.  -

 ( ) نهاية الحرب العالمية الثانية.  سيطرت الرومانتيكية على الشعر العربي حتى (5

 ( )   لجديد في قصائدهم إلى العودة للطبيعة. دعا أصحاب الشعر ا (6

 

 الــــــــاملق -7

 
 

بحث قصير مركز في العلم أو األدب أو السياسة أو االجتماع ينشر في صحيفة أو 

 .مجلة 

يبرز فكرة قالب من النثر الفني يعرض فيه موضوع ما عرًضا مسلسال مترابطًا 

( و هو التعريف تعريف فنيالكاتب وينقلها إلى القارئ والسامع نقال ممتًعا مؤثًرا )

 األدق.

 

 
 

يتناول فكرة واحدة بطريقة مركزة شائقة وبأسلوب واضح وعبارة سهلة و يطلق 

 (.الخاطرة( أو )العمودعليه )

يتراوح بين صفحتين وعشر صفحات، في موضوع يعرضه الكاتب عرضا شائقا، 

 بلغة سهلة واضحة محققا عنصري اإلقناع واإلمتاع.

 

 
 )جـ( املقال الفلسفي  املقال النزالي)ب(    )أ( املقال التصويري
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 .)جـ( العلمي البحت  .العلمي املتأدب)ب(     املقال األدبي)أ( 

 

 
 .اإلقناع - 2     .التكوين الفين - 1

 .القصر – 4    )االمتاع( عرض الشائق.ال – 3

 .الذاتية – 6      .النثرية – 5

 .تنوع أسلوب املقال - 7

 .مجال األسلوب -)جـ(   .قوة األسلوب -)ب(    .وضوح األسلوب -)أ(  
 
 

 الرواية -8
 
 .هي نوع خاص من القصة

 تعني حكاية حدث او أحداث يقوم بها شخصيات من البشر أو غير البشر، -

                                                                             كانا غير معلومين،  سواء تعين فيها الزمان والمكان أو-

 بنوع خاص من اللغة. يدةمقليست كما أنها -

 

 
 . جميعها تحاكي الواقع المعيشعناصر القصة أصبحت -

وشاع هذا االسم علًما عليها منذ النصف  ،”Novel“م الرواية في إنجلترا باسخصها نقاد األدب -
 األخير من القرن الثامن عشر.

 

 
حتى وإن كانت  أرض الواقع المعيش صبحت من قبيل ما يجري علىأأن األحداث  محاكاة الواقع- 1

 .متخيلة

                       وليسوا كائنات خرافية ال عالقة لها بدنيا الواقع،الذين يعيشون بيننا،  من طينة البشر األشخاص - 2

أو حي  الكمدينة القاهرة مث بيئة اجتماعية معروفة وهؤالء األشخاص يتحركون في أماكن محددة من

 .أو قرية من قرى الريف من أحيائها،
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أو بذكر أزمنة معينة كالعام  يدل عليه من خالل أحداث تاريخية معروفة، تقع في زمن معلوم األحداث- 3

 .أو حتى اليوم في تضاعيف السرد أو الشهر،

 .يتخاطب به الناس في الحياة اليومية يتمثل في أنها أصبحت اللغة من قبيل ما اللغة - 4

 

                                         
 األقصى فال نهاية له.أما حدها ، ثالثين ألف كلمةذات حجم كبير نسبيًا ال يقل في عن 

 

 
 أوائل القرن العشرين. ولم تظهر الرواية بمعناها الفني السابق في أدبنا العربي إلى في

 
 

 . م1913التي صدرت سنة  باشا  محمد حسين هيكلللدكتور " زينبرواية "-
 

 
 بإقبال عدد كبير من الكتاب عليه . حظى هذا الفن-

                                      ،1988عام جائزة نوبل العالمية في األدب لى عذروة اإلبداع فيه حتى حصل  نجيب محفوظبلغ -

 (.السكرية– قصر الشوق–بين القصرين " بأجزائها الثالثة )الثالثيةمن أشهر أعماله "-

 
 ما مفهوم الرواية عند نقاد األدب؟ (أ )
 ما التغييرات التي طرأت على عناصر القصة؟ (ب )
 ارتبطت عناصر الرواية بالواقع المعيش. وضح ذلك. (ج )
 لنجيب محفوظ دور كبير في النهوض بالرواية العربية. وضح. (د )
 ما رأي النقاد في حجم الرواية؟ (ه )

 
 :  لعبارات اآلتية مع التعليلأمام ا أو الخطأ  ضع عالمة  (و )

 ( )               _الرواية نوع خاص من القصة. 1
 ( )  كان ليست من عناصر الرواية _األحداث والشخصيات والزمان والم2
 ( )  . Novelالقصة باسم الرواية  إنجلترا_خص نقاد األدب  ومؤرخوه في 3
 ( )    ات الرائدة في األدب العربي. " من الرواياألرض_"4
 ( )     _لم يقبل الكتاب على فن الرواية في مصر. 5
 ()                    ات الرواية ثالثون ألف كلمة. _الحد األقصى لكلم6
 ( ) ها المعروف قبل القرن العشرين. _لم تظهر الرواية في األدب العربي بمعنا7
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 القصة القصرية -9
 
 ن أشكال القصة بعامة إذا كانت الرواية شكال فنيًا م-

 فإن القصة القصيرة شكل فني آخر منها يتميز بقصره كما يدل على ذلك اسمها. -

 

 
 لى إفي زمن يصل في حده االدنى  رأفيها مرونة إلى حد كبير، فمن حيث زمن القراءة قد تقمسألة القصر -

 ، ساعتينال، وقد يتضاعف فيبلغ بضع دقائق

 ، اثنتي عشر ألفًااألقصى في حين يصل حدها  أقل من ألف كلمةومن حيث الحجم قد تكون في -

 فإذا زادت على ذلك حتى ثالثين ألفًا ُعدت رواية قصيرة.

. 

 
لشخصية واحدة أو عدة حيوات  حياة كاملةتقدم -

ين، وهي حياة قد تتوازى أو تتقاطع متعدد لشخوص

 مع شخصيات أخرى تضمها الرواية،

 عمل فني يتميز بإحكام البناءهي  -

ليست اختصاًرا لقصة طويلة كما قد يتوهم -

 . بعض القراء

أعوام عدة فيصل إلى  يمتد الزمن  غالبًا، قصيرة المدى الزمني - 

متعددة الشخصيات  -  محدودة الشخصيات - 

التي تتحرك فيها، األماكنتتعدد  -  قليلة األحداث- 

فيها باإلسهاب،لغة السرد -  

واإلبهام به محاكاة الواقع  فالكاتب من أجل-

قد يتابع بعض الشخصيات أو بعض االشياء أو 

 المناظر، 

إلى حد يبلغ حد ، ويصفها وصفًا شامال دقيقًا

 اإلمالل أحيانًا، 

 فكل وصف التعبير فيها في غاية اإليجاز-

 مقصود، وكل عبارة لها داللتها، 

 

 

أو المقاطع  يمكن حذف بعض المشاهد -

الحوارية دون أن يختل بناء العمل الروائي، أو يتأثر 

 على نحو ملحوظ.

 

      :  إدجار ألن بو ذهبيقول الكاتب األمريكي -

ال يمكن حذف جملة أو عبارة بل كلمة من )

 ( القصة القصيرة دون أن يتأثر بناؤها
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لكل منهما الذي طبيعة البناء الفني  يرجع إلىوبين الرواية  القصة القصيرة  الفارق الحاسمإن -

  ل المكتوب الذي تظهر فيه كلتاهما.يؤثر بدوره على الشك

 
 

    هي عمل فني يتميز بإحكام البناء، وهي لهذا تكون  -

  التعبير فيها في غاية اإليجاز-     قصيرة المدى الزمني غالبًا -    اثقليلة األحد -    محدودة الشخصيات -

 فهي ليست اختصاًرا لقصة طويلة كما قد يتوهم بعض القراء-

 
 التركيز في الوصف  -

 اإليجاز في العبارة -

 باع خاص، تتمثل في فكرة أو مغزى أو انط غايتها الفنية توصيل الرسالة إلى المتلقي-

 اهتمامه،  القارئ لكنه بدالً من أن يقدم أيًا منها بصورة تقريرية مباشرة ال يوليها-

لى متابعتها، والتأمل فيها، والتفكير فيما توحي قصصية تحاكي واقع الحياة فتجذبه إفي حكاية  ايجسده-

 به.

 

 
 ، القرن العشرينل العقد الثاني من األدب العربي خال هاعرف -

 : ومن األعمال الرائدة في هذا المجال-

 ".كان ما كانفي مجموعته " 1914سنة  ميخائيل نعيمة،(  للكاتب المهجري تها الجديدةنسقصة ) -

 ما تراه العيون".مجموعته " من ،1917كتبها سنة   لمحمد تيمور" في القطارقصة "-

  ( طاهر الشين -    عيسى عبيد  -   شحاته عبيد-) مثال أفي مصر من  بعده و اشتهر كتاب كثيرون من-

 ثم أخذ يتطور على أيدي عدد من الكتاب في األجيال الالحقة، وعلى رأسهم-

  (  بهاء طاهر -      صنع هللا إبراهيم -    يوسف الشاروني  -    يوسف إدريس -     نجيب محفوظ )

 
 تدريبات الكتاب المدرسي  

 القصة القصيرة ؟ –ما العناصر الفنية لكل من : الرواية  -1

 ما المقصود بمحاكاة الواقع في الرواية ؟ -2

 تحدث بإيجاز عن األحداث و اللغة في الرواية . -3

 متى ظهرت الرواية في أدبنا العربي ؟ -4
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 اذكر أهم رواد الرواية و القصة القصيرة في األدب العربي . -5

 قصيرة .وازن بين الرواية  و القصة ال -6

" للدكتور هيكل ، واكتب ملخصا ألهم زينب ابحث في الشبكة الدولية للمعلومات عن رواية "  -7
 عناصرها الفنية .

 
بمتتميزالقصةالقصيرة؟(أ)

مازمنالقصةالقصيرة؟وماحجمها؟(ب)

ماهدفالقصةالقصيرة؟(ج)

متىعرفتالقصةالقصيرةفياألدبالعربي؟(د)

 لرائدةفيمجالالقصةالقصيرة.اذكرأشهراألعمالا(ه)



 أمام العبارات اآلتية مع التعليل: أو الخطأ  ضع عالمة  (و )
()_تتميزالقصةالقصيرةبقصرها.1

()صةالقصيرةأقلمنألفكلمة._يكونحجمالق2

()لقصةالقصيرة._التختلفطبيعةالبناءالفنيفيكلمنالروايةوا3

()فيالقصةالقصيرةباإلسهاب._توصفلغةالسرد4

()لقصيرةاختصارلقصةطويلة._القصةا5

()تفيالقصةالقصيرةمحدودة._الشخصيا6

()القصةالقصيرةمقصودومحكم._كلوصففي7

()_تصورالقصةالقصيرةجوانبمختلفةفيشخصيةواحدة.8

()_كانتالغلبةلالتجاهالرومانتيكيفيمجالالقصةالقصيرةسوىعددطوالالستينات.9

()_لميستجبلالتجاهالواقعيفيمجالالقصةالقصيرةسوىعددقليلمنالكتاب.10

()قصةالقصيرةمنأقربالفنوناألدبية_ال11

()_يقوممبدأالوحدةفيالقصةالقصيرةعلىوحدةالدافعوالحدثوالفكرة.12

()_اليشترطفيالقصةالقصيرةأنتكونالتفاصيلجزًءامنالبناءالكلي.13

()ليهاالقصةالقصيرة._الحوارمناألسسالتيتقومع14

()فيالحيويةعلىالقصةالقصيرة._الصراعهوالعمودالفقريالذييض15
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 املسرحية -10

 
 
الصراع وعن طريق يدور بين شخصيات مختلفة.  حوارا من خالل أو موضوعً  فكرةعرض ت قصة تمثيلية-

لينتهي بانفراج ذلك  ، ثم يستمر هذا التطورالتعقيديتطور الموقف حتى يبلغ قمة  خصياتالشبين هذه 

 التعقيد، ويصل به إلى الحل المسرحي المطلوب.

 األدب المسرحي موجود في العالم منذ أقدم العصور، -

النص ، وهو الذي يعطي هو مقترن بالتمثيل والحركة وبعث الحياة في النص األدبي بواسطة التمثيل-

 قيمته،

 ألن القارئ ال ينفعل بقراءة المسرحية إال إذا تخيلها ممثلة أمامه في فصول ومشاهد. 

 

 
 .يوسف إدريس" لالقطن ملككمسرحية " فصل واحدقد تكون المسرحية من  -

 .توفيق الحكيم" لالصفقةكمسرحية " الثة فصول أو خمسةوقد تكون من ث -

 تجمع فصولها،بط أجزاءها ووال البد من وحدة ترفي جميع األحو

 
 

 قديًما كانت هذه الوحدة مشروطة 

 مبدأ الوحدة حديثا  مبدأ الوحدة قدميا 
ال يستغرق الزمان الذي تعرض  وحدة الزمان:-

 المسرحية احداثه أكثر من أربع وعشرين ساعة.

 

 تقع األحداث في أكثر من مكان .ال  وحدة المكان:-

 

ال تدور إال في فلك حدث رئيسي  وحدة الحدث:-

 واحد .

 

 )الوحدة المسرحية(

 الناشئة عن الدقة في توزيع االهتمام، -

حتى  مراعاة التوازن بين الفصول واألجزاء-

 تخضع لجاذبية النهاية، 

 

 دة حذف التفصيالت الزائ-

 المرور بسرعة علي األقل أهمية - 

 األساسية في البناء المسرحيعناصر ال تأكيد -
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 :املسرحية كالكائن احلي، ويتكون هيكلها العام من ثالثة أجزاء
 في الفصل األول ويتم فيه التعريف بموضوع المسرحية والشخصيات المهمة فيها.        العرض: - 1

 تابع األحداث من البداية إلى الوسط إلي النهاية. الطريقة التي يتم بها ت        التعقيد: -2

 في ختام المسرحية ويكشف عن العقدة.            الحل: -3

 

 
 

: 
 :المضمون الذي يبرهن عليه الكاتب باألحداث واالشخاص الممثلين، وقد تكون

 شوقي.ألحمد ( الست هدى)مسرحية  مثل   :  اجتماعية - 1

 .لمحمود تيمور(  وطني عكا)مسرحية  مثل     :  سياسية - 2

 يجب أن يكون مضمون المسرحية ناضًجا بحيث يحقق المتعة والفائدة مًعا،  --

 كما يجب أال تساق الفكرة مباشرة، بل تقدم في إطار الحكاية المسرحية.--

جسد الفكرة 
 ؛  ز األحداث على قضية يدور حولها الصراعتنمو وتتقدم، بحيث تتركعن طريقها -

  لتوفيق الحكيم، ....   "ميالد البطل، في مسرحية " فكرة البطولةمثل -

، بحيث يترتب الالحق على السابق مما بين الشخصيات بدقة وترتيب وتدرجاألحداث،  توزيع البد من  -

 يجعل التسلسل بين األحداث منطقيًا.
 

 
لبشرية التي اختارها الكاتب لتنفيذ أحداث المسرحية، وعلى ألسنتها يدور الحوار الذي يكشف لنماذج اا

 :مثلعن طبيعة الشخصية ونفسيتها واتجاهاتها، 

 .لشوقي     (تراامصرع كليوب)في مسرحية      " ترااكليوب"شخصية  -

 .لعزيز أباظة             (العباسة)في مسرحية     "العباسة"شخصية  -

 لعبد الرحمن الشرقاوي.        (الفتى مهران) في مسرحية    " مهران"ية شخص -
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 ثانيا: من حيث التطور والتكوين: حيث الدور والتأثير:أوال:  من 
 

 شخصية محورية )أساسية(: -أ 

 "الصفقة"في مسرحية ( مبروكة) شخصية

 .لتوفيق الحكيم 

 

 

 شخصية ثابتة )مسطحة(: -أ 

رتها خالل فصول المسرحية، التي ال تتغير صو 

 كما في مسرحيات السلوك والعادات كشخصية

 .البخيل أو المرابي

 شخصية ثانوية )مساعدة(: -ب 

 الشخصيات المحورية كشخصية  تعاون

 . في نفس المسرحية" الصراف أو حالق القرية"

 

 شخصية نامية )متطورة(: -ب 

التي تتكشف جوانبها تدريجيًا مع األحداث، كما 

 ي المسرحيات االجتماعية والوطنية والنفسية ف

 

" اللحظة الحرجة"في مسرحية ( سعد)شخصية-

حيث يتحول إلى بطل بمجرد ، يوسف إدريسل

 ،1956إحساسه بالخطر الناشئ عن عدوان 

 
لكل شخصية جوانبها الشكلية من الطول والقصر، واالجتماعية كالغنى والفقر، والنفسية كالحب -

 براعة الكاتب في رسم كل هذه الجوانب من خالل األحداث وتطورها، والحوار وتدفقه.والبغض، وتظهر 

 فلو اكتفى الكاتب بتقديم شخصياته دون أن يضعها في موقف  ال مسرح بال صراع"،" يقول النقاد-

 يظهر ما بينها من صراع، فإنه ال يكون قد كتب مسرحية حقيقية، 

" تتصارع فيما لبينها حولها فتتفق أو قضية أو فكرةاجتماع شخصياتها إزاء " إنما قيمة المسرحية في-

 تختلف لتنتهي إلى غلبة وجهة نظر هذه الشخصية أو تلك، 

 ، على نمط ما نشاهده اجتماعيًا أو خلقيًا أو ذهنيًاقد يكون هذا الصراع -

اإلنسان والزمان، مما يؤدي إلى  حيث يدور الصراع بين لتوفيق الحكيم، ( أهل الكهففي مسرحية ) المث-

 عودة أهل الكهف مرة أخرى من حيث أتوا مؤمنين بأن منطق الزمن أقوى من طاقة اإلنسان.

 

قالب الفكرة هو اللغة التي تظهر في الحوار واألسلوب، والحوار المسرحي يتوزع على ألسنة -

التي تختلف طوالً وقصًرا ( بالجملة المسرحية) بارة تسمى العالشخصيات في لمواقف المختلفة، و

 باختالف المواقف،
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 التي تعبر عنها؛ ولذلك  تتفاوت في فصاحتها تبًعا لمستوى الشخصية وطبيعة الفكرةكما  -

  ال يكون أسلوب المسرحية في مستوى واحد،-

ادرة على إيصال الفكرة ، كانت المسرحية ق مالئمة لمستوى الشخصية(  الجمل الحوارية )فكلما كانت -

 ، ارة وكان األسلوب المسرحي أكثر حر

 ال من مجرد فصاحته اللغوية. وطبائع األشخاص  للصراع، فصاحته نابعة من دقة تمثيلهوكانت -

 

 للمسرحية،  الصراع هو القوام المعنويوإذا كان -

 (، راع وال حوارال مسرح بال صلها، ولذلك قال النقاد: ) الحوار هو المظهر الحسيفإن -

 ولهذا كانا األساسين اللذين يميزان فن المسرحية عن بقية فنون األدب 

 

   1919عقب ثورة  
 هيأت الظروف لتطور املسرح املصري، منو حركة النضال الوطين -
 (محمد تيمور)

المسرحية  رسخ 

 االجتماعية

 (.العصفور في القفص  )في مسرحية " اء تربية قاسيةتربية االبن"مشكلة -

                                 (.الهاوية) عقب الحرب العالمية األولى، في مسرحية" اإلدمان"مشكلة -

 واثرها في خراب البيوت. 

  (محمود تيمور)

اهتم بالمسرحية -

 التاريخية واالجتماعية  

 لجاهلي امرؤ القيس..عن الشاعر ا( اليوم خمر)مسرحية -

 

 

 
" رائد المسرحية الشعرية، فقد أعاد أحمد شوقي"على يد المسرح  ازدهربداية القرن العشرين  في

م، ثم أبدع 1893م التي كتبها وهو طالب في باريس 1927( علي بك الكبيرصياغة مسرحية )

 مسرحياته:

 (  مجنون ليلى) -                          (ترامصرع كليوب)-

 (  عنترة) -                                      (قمبيز)-

 ( التي توفى قبل نشرهاالست هدى )-                       ( نثًراأميرة األندلس)-

 

تدور حول عجوز  اجتماعية(، فهي الست هدىما عدا ) مستوحاة من التاريخجميع هذه المسرحيات و**

يفاجأ آخر  تموت، وحين جميعا ترثهم  ولكنها غنية متصابية تتزوج مراًرا، ويطمع أزواجها في ثروتها،

 ألعمال الخيرية.حرمته من ميراثها، وأوصت به لبأنها أزواجها 
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 ؟ دور توفيق الحكيم في ازدهار األدب المسرحيما  
  انتقل بين  أنواع من السرحياتفوقد ساير توفيق الحكيم بفنه حركات التطور - -

(  حيث رمز بالضيف الثقيل إلى االحتالل الضيف الثقيلبدأ التأليف  بـ )- يةالرمزالمسرحية 

  ".المرأة الجديدةثم مسرحية " اإلنجليزي.

      "الذهنيةالمسرحية  -

 

 " اعتبرها طه حسين فتًحا جديًدا في األدب العربي.     أهل الكهف-  

 "شهرزاد"- 

 " الصفقة" -"                    األيدي الناعمة- "     االجتماعيةالمسرحية -

 ".نهر الجنون" -"                     أريد ان أقتل"-          النفسيةالتحليلية -

 من فصل واحد  " ميالد بطل"- الوطنيةالمسرحية -

 

 : " تعرض البطولة ميالد بطلمسرحية "-
حقيقي هو الذي يتفوق في ميدان من ميادين الرياضة بل هو الذي يولد في نيران المعركة من أجل ليس البطل ال-

 شرف الوطن 

 

 
 

  1952يوليو  23بعد ثورة  -
 شهد المجتمع المصري تحوالت وطنية وسياسية واجتماعية،

 الملكي أدت إلى إلغاء النظام- 

 إعالن الجمهورية-

 تأميم قناة السويس-

 "، إنجلترا وفرنسا وإسرائيلم ضد العدوان الثالثي "1956كيد الشخصية القومية بانتصارها سنة تأ-

 خاصة فظهرت مسرحيات  نتج عن ذلك تطور اإلبداع األدبي والمسرحي بصفة-

 .ورلمحمود تيم" المزيفون" - تنقد المجتمع المصري قبل الثورة  

 لتوفيق الحكيم" األيدي الناعمة"-

 .لنعمان عاشور" الناس اللي تحت والناس اللي فوق"-

تصوير القرية، كفاح الفالح من أجل 

 األرض

 .         لتوفيق الحكيم" الصفقة" -

 .ليوسف إدريس" ملك القطن"-

 .ليوسف إدريس" اللحظة الحرجة"- 1956الكفاح ضد الغزو الثالثي سنة 
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 لستينيات والسبعينيات:يف ا-
 وإلى التراث الشعبي تارة أخرى  ،  لى التاريخ تارةلجأ كتاب المسرح إ

 يعالجونهما معالجة عصرية فيها إسقاطات رمزية على مشكالت الحاضر وقضاياه،

( عبد الرحمن الشرقاوي) 

 في:

 

 عن المقاومة الجزائرية" مأساة جميلة" -

 التاريخ المملوكي في مصر.  "   استمدها من فترةالفتى مهران"-

 العصر االموي. يصف"  الحسين شهيًدا"-"    الحسين ثائًرا"-

 وسار على نفس طريقتة 

 ( في:صالح عبد الصبور)

 

 " المتصوف اإلسالمي.مأساة الحالجمسرحية "-

" رؤية عصرية لمجنون ليلى الذي تناوله ليلى والمجنونمسرحية "-

 شوقي قبل ذلك.

 في: (فاروق جويدة)

 

" التي تتناول عالقة الشاعر األندلسي ابن الوزير العاشقمسرحيته "-

 زيدون بوالدة بنت المستكفي.

 ".دماء على أستار الكعبةمسرحيته "-

 ".الشاعر والصيادمسرحيته "- (أنس داود)

 

 

 
 ولها بداية ووسط ونهاية. ا أعمال نثرية تعتمد على عنصر الحكايةأنهم جميعً  :   عنصر االتفاق-
 

 تدريبات كتاب المدرسة 
 
 " . ناقش هذه العبارة . للمسرحية هيكل كالكائن الحي"  -1

 املسرحية القصة القصرية الرواية

الحجم يلة طو -  

متعددة الشخصيات  -  

متشابكة األحداث -  

متنوعة األهداف  -
 والفكر 

فيها وصف وسرد  -
 وتفصيل.

محدودة الحجم والشخصيات  -
 واألحداث والهدف، 

تثير لدى القارئ شعوًرا واحًدا،  -  

وهي مؤثرة كثيفة تتميز بنوع من  -
 الوحدة 

" التي تعتمد  الوحدة الفنيةتشبه " -
ة الموضوع ووحدة الجو على وحد
 النفسي.

تعتمد على الحوار بين  -
 شخصياتها،

وهذا الحوار هو الذي يقوم  - 
بتصوير األحداث، وتنمية الصراع 
وتحريك مشاعر القارئ أو المشاهد 
خالل سير األحداث حتى يصل إلى 

 النهاية.
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إلى أي مدي يختلف معنى هذا المفهوم حديثا عن معناه " ؟ و وحدة المسرحيةصد بمفهوم " ماذا يق -2
 قديما ؟

ذلك من خالل عرض نموذج تزداد قيمة العمل المسرحي بقيمة الفكرة التي يبنى عليها . وضح  -3
 درسته .

 ناقش العبارة .تلعب الشخصيات دورا كبيرا في تنفيذ أحداث المسرحية و توجيهها .  -4

مع ضرب أمثلة قد تكون الشخصية ثابتة ، وقد تكون متطورة نامية ، وضح الفرق بينهما في رأيك .  -5
 تؤكد هذا الرأي .

أو فكرة يتفقون حولها أو يختلفون . ناقش هذه  إن قيمة المسرحية في اجتماع شخصياتها إزاء قضية -6
 العبارة مع التطبيق .

تعددت اتجاهات المسرحية العربية في بداية القرن العشرين ، ناقش هذه العبارة مع تطبيق العناصر  -7
 المسرحية على نموذج من هذه االتجاهات .

االجتماعية و النفسية .  الكاتب المسرحي الجيد هو الذي يستطيع رسم جوانب شخصياته الشكلية و -8
 " . ميالد بطلناقش هذه العبارة مطبقا ذلك على مسرحية " 

 استشهد بأحد النماذج التي درستها .إلى أي مدى تلعب اللغة في رأيك دورا في بناء المسرحية ؟  -9

 الصراع هو قوامها المعنوي ، وضح ذلك .حوار هو المظهر الحسي للمسرحية وال -11

ني من القرن العشرين كان لكل من أحمد شوقي و توفيق الحكيم دور في في بداية الربع الثا -11
 تأصيل المسرحية العربية . وضح دور كل منهما ، مع ذكر أمثلة من مسرحيات كل منهما . 

 

 
 عرف المسرحية واذكر الفرق بينها وبين الرواية. (أ )
 دماء والمحدثين فيها.وضح المراد بوحدة الزمان والمكان والحدث في المسرحية ورأي الق (ب )
 مم يتكون هيكل المسرحية؟ اكتب موجًزا عن كل جزء. (ج )
 ". وضح ذلك.ال مسرح بال صراع وال حوار " يقول النقاد:  (د )
 اكتب موجًزا عن الشخصيات في المسرحية وأنواعها.. واضرب مثاال مما درست. (ه )
 تحدث عن الصراع في مسرحيتي: (و )

 " ألحمد شوقي.تراابمصرع كليو" لتوفيق الحكيم، و"أهل الكهف" 
 مع التمثيل.وضح الظروف التي ساعدت على ميالد المسرحية االجتماعية الخالصة،  (ز )
 اشرح دور كل من  (ح )

 واذكر بعض أعمالها." في المسرحية المصرية الحديثة، محمود تيمور" و"محمد تيمور"
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 اكتب مقاالً عن مسرحيات وشقي وموضوعاتها وخصائصها مستشهًدا لبعضها بأبيات. (ط )
تتبع نشاط توفيق الحكيم المسرحي وأطواره من حيث المضمون مع التمثيل بمسرحيتين  (ي )

 مختلفتين في االتجاه.
 في تطوير المسرحية المصرية مع التمثيل.   م1952ثورة   ثروضح أ (ك )
 تتبع االتجاهات الجديدة للمسرحية المصرية في النصف الثاني من القرن العشرين. (ل )
 (.المسرحية –القصة القصيرة  –الرواية ثالثة: )وازن بين الفنون النثرية ال (م )

 
 أمام العبارات اآلتية مع التعليل: أو الخطأ  ضع عالمة  (ن )

 ( )    ازدهر المسرح الشعري على يد توفيق الحكيم.  (1

 ( ) لى نقد مجتمع ما بعد الثورة وإظهار سلبياته. هدفت المسرحيات بعد الثورة إ (2

 ( )              . تعد الحكاية جسد الفكرة المسرحية (3

 ( )  يكشف الكاتب المسرحي عن طبيعة شخصياته من خالل الحوار.  (4

 ( )   س المعنوي والشعوري للمسرحية. الصراع هو األسا (5

 ( )    تسمى العبارة التي تنطق بها الشخصية المنولوج.  (6
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