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: 1ع ؟  (اإلحٔاء ّالبعح  )ما خضائط الهالضٔهٔة  

 مناجاة – البدء بالغزل – تعدد الموضوعات داخل القصيدة –المحافظة على الوزن والقافية : جـ 
.   تقليد القدماء فى موضوعاتهم وأخيلتهم وألفاظهم القديمة –الصاحبين 

: 2ع ؟  (اإلحٔاء ّالبعح  )ما دّز أمحد غْقى فى مدزضة  

 – اتجو إلى المخترعات الحديثة – اتجو فى شعره اتجاىاً إسالمياً  –أعرض عن المديح إلى التاريخ : جـ 
.  ألف مسرحيات متعددة 

:3ع ما دّز أمحد حمسو فى التطْٓس ؟  

أو اإللياذة اإلسالمية   (مجد اإلسالم  )طوع الشعر العربى للقصص اإلسالمى : جـ 
: 4ع ؟   (اإلحٔاء ّالبعح  )ما دّز البازّدى فى مدزضة  

 حلق فى الخيال – جدد فى الموضوعات فلم تعد سطحية –ارتقى باألسلوب من الضعف إلى القوة : جـ 
.   اىتم بالموسيقا ذات الرنين القوى – تحول بالعاطفة من الجفاف إلى القوة –الواسع 

: 5ع ما زأى البازّدى فى ضعف الػعس العسبى ؟   

.  ليس الضعف فى اللغة العربية نفسها ، بل ألسباب غريبة على لغتنا عند الشعراء أنفسهم : جـ 
: 6ع نٔف ناٌ مطساٌ خطْة اىتكالٔة بني الهالضٔهٔة ّالسّماىطٔة ؟   

. وحدة الوزن والقافية  وجودة الصياغة اللفظية :  أخر مً الهالضٔهٔة (جـ 
. والتجربة الذاتية .واأللفاظ السهلة .واالعتماد على الخيال . الوحدة العضوية:  أخر مً السّماىطٔة

: 7ع ما التطْٓس الرى أحدثُ مطساٌ فى الكضٔدة السّماىطٔة ؟  

 وحدة الوزن والقافية  – اللغة حية نابضة – للخيال دوره فى التصوير – الوحدة العضوية –القصيدة تجربة شعورية ذاتية 
: 8ع ما خضائط غعس مطساٌ ؟  

.   االتصال بالطبيعة – اإلحساس بالغربة – تحليل العواطف اإلنسانية – صدق التجربة –قوة العاطفة : جـ 
: 9ع ما مفَْو الػعس عيد الدْٓاىٔني ؟  

 كائن حى مستقل  الكضٔدة – تعبير عن النفس اإلنسانية الػعس: جـ 
: 10ع ما املآخر التى أخرٍا  الدْٓاىٌْٔ على الهالضٔهٔني ؟  

.  عدم وضوح ذاتيتهم فى قصائدىم – اىتمامهم بشعر المناسبات –تعدد األغراض داخل القصيدة : جـ 
: 11ع ما خضائط املدزضة الدْٓاىٔة ؟  

  – الحزن والتشاؤم – البعد عن المبالغة – الصدق فى التعبير –ابتعدوا عن شعر المناسبات : جـ  
 – عدم االىتمام بالوزن والقافية – وضوح الجانب الفكرى على العاطفى –الوحدة العضوية 

.   ذاتية التجربة – التطلع إلى المثل العليا – تحدثوا فى موضوعات جديدة 

(املسحلة الجاىٔة)مساجعة لٔلة االمتخاٌ فى األدب   
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: 12ع ما التجدٓد فى غهل قضٔدة أبْللْ ؟   

 – الميل إلى الموسيقا الهادئة – استخدام الشعر المرسل –تقسيم القصيدة إلى مقاطع : جـ 
.   تحرير القصيدة من وحدة الوزن والقافية – االلتزام بالوحدة العضوية 

: 13ع ما العْامل التى أثست فى غعس مدزضة أبْللْ ؟   

.  الصراع بين اإلحيائيين والديوانيين –تأثرىم بخليل مطران وبمدرسة المهاجر وبالرومانسيين األوربيين : جـ 
: 14ع ما خضائط مدزضة أبْللْ ؟   

  – استعمال جديد للغة – ذاتية التجربة –الحنين إلى مواطن الذكريات : جـ 
 – حبهم للطبيعة وعشقها – تعدد موضوعاتهم الشعرية –استخدام الرمز -  الميل إلى التجسيد والتشخيص 

.  استعمال الكلمات األجنبية 

: 15ع (  مَنة جدًا  )ما اخلضائط املػرتنة بني املدازع السّماىطٔة مجٔعَا ؟  

.  صدق التجربة – 3.    الوحدة العضوية – 2.               ذاتية التجربة – 1
 االعتماد على – 6.    االندماج فى الطبيعة – 5.    البعد عن شعر المناسبات والمجامالت – 4

.  الخيال 
: 16ع .  ّضح ذلو . حب الطبٔعة عيد غعساء أبْللْ مل ٓتعازض مع إحطاضَه بالتػاؤو ّاالضتطالو  

ال تناقض ألن تأملهم فى الطبيعة دفعهم إلى اإلعجاب بها واالفتنان بجمالها وإدراك نهايتها ويعلمون بأن بقائهم 
.  فى الحياة قليل يمنع استمرار تمتعهم بالطبيعة فسبب لهم ذلك التشاؤم واليأس فى الحياة 

: 17ع .  ّضح ذلو . اضتعنل غعساء أبْللْ اللػة اضتعنااًل جدٓدًا  

بفضل شعراء أبوللو طرأ على المعجم الشعرى ألفاظ جديدة مشعة موحية بخفايا الحس ودقائق الوجدان فكل 
ألفاظهم ظالل وأنغام يشعر القارئ أو السامع نحوىا بسهولة ممتعة فى سهولتها ووضوحها ووفائها بالغرض فاأللوان 

والروائح واألصوات تتجاوب فقد يحدث لون من األلوان أثراً يتفق مع األثر الذى يحدثو صوت معين أو رائحة معينة 
 .

: 18ع ما العْامل التى أثست فى أدباء املَجس ؟  

 شعورىم بالغربة وحنينهم – امتزاج ثقافتهم العربية بالثقافة الغربية –شعورىم بالحرية فى وطنهم الجديد  (جـ 
 تأثرىم اجتماعياً وحضارياً بالبيئة الجديدة  –إلى أوطانهم 

: 19ع ما معاٍس ىػاط املَجس فى اخلازج ؟   

.  وكانت تدعو إلى التجديد شكاًل ومضموناً  :السابطة الكلنٔة – 1: جـ 
.  وكانت تدعو إلى القديم شكاًل ومضموناً وموضوعاً   :العضبة األىدلطٔة – 2

: 20ع فٔنا اتفل غعساء املَجس مع غعساء الدْٓاىٔني ّفٔنا اختلفْا ؟   



*3 *

لم يجعلوا شعرىم غارقاً فى الذىنية بل جعلوه محلقاً  : ّاالختالف. فى الدعوة إلى التجديد  : االتفام: جـ 
كانوا أكثر تحرراً وانطالقاً فى معانيو وأخيلتو وأوزانو  . مع العاطفة 

: 21ع ما خضائط أدب املَجس ؟  

:  مً حٔح املضنٌْ ّاملْضْع : أّاًل 

فى الحياة والدعوة إلى تـهـذيب النفس ونشر الخير ومهاجمتهم للنزعة   الػعس تعبري عً مْاقف اإلىطاٌ– 1
.   المادية حتى يفرقوا بين المادية فى بالد الشرق والمادية فى بالد الغرب 

 

 

.   واستبطان النفس البشرية   املػازنة الْجداىٔة– 2
 

. وعدم التعصب ألنهم عاشوا فى بالد سيطر عليها التعصب والفتنة الطائفية  الطناحة الدٓئة–3
وتضرعهم إلى اهلل بالشكوى من التناقض بين موقف اإلنسان من القيم فى المجتمعات  اليصعة السّحٔة– 4

. الشرقية والغربية متأثرين بميراثهم الروحانى من الشرق 
  .واالمتزاج فيها وتشخيصها   االجتاِ إىل الطبٔعة– 5

   

.   وذلك لشعورىم بالغربة مما دفعهم إلى أن يصوغوا شعراً قومياً   احليني إىل الْطً– 6
  

. وذلك بسبب حبهم ألوطانهم  :  اليصعة الكْمٔة– 7
. وىى النظرة إلى المجتمع نظرة حب وإرادة للخير  :  اليصعة اإلىطاىٔة– 8

 0مً حٔح الػهل : ثاىًٔا 

ويأتى ذلك لبعدىم عن  ّالتنطو بالضخة اللػْٓة ّتطاٍلْا فى اللػة  غالى أدباء المهجر فى التجديد– 1
 : ثقافتهم األصيلة واندفاعهم نحو التجديد ومن ىنا كثرت األخطاء اللغوية مثل

 ّاضرتجعى مسح الفتاةفدعى الهآبة ّاألضى ٓصٓد أّجاع احلٔاة     إٌ التأمل فى احلٔاة 
 

.  ولو دالالت تفهم من القصيدة وكلها تتصل بالطبيعة أو عالم الحيوان    املٔل إىل السمص– 2
. غلب األدب النثرى على أدباء المدرسة وبخاصة شعراء الشمال لغزارة إنتاج جبران النثرى  :  االٍتناو باليجس– 3
حرص شعراء المهجر على البناء العضوى بين األفكار والموسيقى والعاطفة   التنطو بالْحدة العضْٓة– 4

لتكون القصيدة كالجسم الحى الذى يقوم فيو كل جزء بدوره وتجاوزا الوحدة العضوية فى القصيدة 
.  الواحدة إلى الوحدة العضوية فى الديوان الواحد الذى يضم قصائد ذات طابع موحد 

. حيث تتعاون الصور الجزئية فى تكوين صورة كلية   االٍتناو بالضْزة الػعسٓة– 5
 .وعدم االلتزام بالوزن الواحد والقافية الواحدة   التضسف فى األّشاٌ ّالكْافى– 6

 

  .واتخاذ القصة وسيلة للتعبير   اإلنجاز مً الػهل الكضضى– 8" .  أى الكلمات الموحية  "  املٔل إىل اللػة احلٔة– 7

: 22ع فلناذا ؟ . غلب السمص على أدب املَجس  

 إلٓلٔا أبى ماضى(  التٔية احلنكاء ) مالوا إلى الرمز ليستنبط القارئ الدالالت التى قصدوىا فى شعرىم كما فى

 فهو يرمز بها لإلنسان البخيل الذى يقتلو بخلو

: 23ع ما أضباب االجتاِ إىل الْاقعٔة ؟   
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 – الصراع بين المعسكرين الغربى والشرقى – يقظة الوعى العربى –االطالع على الثقافة الغربية : جـ 
.   ظهور جيل من الشعراء نشأ فنياً –التقدم التكنولوجى 

: 24ع ؟  (املضنٌْ)ما خضائط املدزضة مً حٔح  

.   التعبير عن موقف اإلنسانية من الكون وقضايا الوطن – ارتباط شعرىم بالواقع –االتجاه إلى الحياة العامة : جـ 
: 25ع ؟  (الػهل)ما خضائط الْاقعٔة مً حٔح  

 الصورة – االىتمام بالوحدة العضوية – االىتمام بالصورة والرمز واألسطورة –استخدام اللغة الحية : جـ 
.   احالل التفعيلة مكان الوزن وإلغاء القافية –الكلية بجانب الجزئية 

: 26ع ما العْٔب التى زآٍا اليكاد فى املدزضة الْاقعٔة ؟   

عدم اقتصارىم على الصور الجزئية واإلكثار من الرمز واالستخدام األسطورى أدى إلى شىء من : جـ 
.  الغموض فى بعض تجاربهم الشعرية واستخدامهم األلفاظ العامية 

: 27ع ّضح . جدد غعساء املدزضة اجلدٓدة فى غهل الكضٔدة  

. استخدام اللغة الحية القريبة من كالم الناس وقد عاب النقاد بعض التعبيرات المبتذلة عندىم : جـ 
 –ولكنهم كانوا يخففون من سيطرة اللغة الكالسيكية والمعجمية لتخفيف الجمال الشكلى فى األسلوب 

  –االعتماد على الموسيقا الداخلية - االىتمام بالصورة الكلية الممتدة والتحرر من الوزن والقافية  
 استخدام السطر الشعرى الذى يطول ويقصر –تقسيم القصيدة إلى مقاطع كل مقطع يمثل دفعة شعورية 

.  بداًل من البيت الشعرى 
: 28ع . اذنس ما ٓلصو لْضْح املكال . ّضْح األضلْب مسة مػرتنة بني املكال بأىْاعُ  

.  االبتعاد عن الصور الخيالية – الترفع عن استعمال األلفاظ العامية المبتذلة –تجنب غريب األلفاظ : جـ 
: 29ع ما أىْاع السّآة فى األدب العسبى ؟   

.  رواية الخيال العلمى – الرواية التاريخية – الرواية الرومانسية –الرواية الواقعية : جـ 
: 30ع ملاذا مل ٓعسف تساثيا العسبى الكدٓه الفً املطسحى ؟   

.  عقيدة التوحيد اإلسالمية لم تتواءم مع الطابع الوثنى للمسرح اإلغريقى –حياة الترحال وعدم االستقرار : جـ 
: 31ع . ّضح . تعد الكضة الكضرية اقسب الفيٌْ األدبٔة إىل زّح العضس  

ألنها انتقلت بمهمة القصة الطويلة من التعميم إلى التخصيص فلم تعد تتناول حياة بأكملها : جـ 
أو شخصية كاملة إنما اكتفت بتصوير جانب واحد من جوانب حياة الفرد أو موقف واحد أو فكرة واحدة 

.  تصويراً مكثفاً 
: 32ع ما أىْاع الضساع فى الكضة الكضرية ؟ ّما غسّط جْدتُ ؟   

.  ويدور خارج الشخصية فى البيئة المحيطة بها :  الضساع اخلازجى: جـ 
.  ويعتمل فى أعماق الشخصية من الداخل وشروط جودتو أن يكون ذا قيمة وغير مفتعل :  ّالضساع الداخلى       

: 33ع ما الطنات األضلْبٔة لفً املكال ؟  

.   جمال األسلوب – قوة األسلوب –وضوح األسلوب : جـ 
: 34ع ما أٍداف الكضة الكضرية الْاقعٔة ؟  

 السخرية من السلبية – جعل اإلنسان منبعاً للقيم – السخرية من السلبية –تصوير الواقع وتمجيد الجماعة 
  .
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: 35ضظ ما اخلضائط العامة التى تتخكل فى نل مكال ؟  

.   تنوع األسلوب – التكوين الفنى – العرض الشائق – النثرية – الذاتية –اإلقناع : جـ 
: 36ع تهله عً احلْاز فى املطسحٔة ؟  

ىو المظهر الحسى للمسرحية ويتوزع على ألسنة الشخصيات فى المواقف المختلفة وتعلو قيمة الحوار : جـ 
.  كلما كان قادراً على جعلنا نتمثل األشخاص فى زمانهم وصراعاتهم كما تقع بين الشخصيات فى المسرحية 

: 37ع ما الضساع فى املطسحٔة ؟  

ىو القوام المعنوى للمسرحية وقيمة المسرحية فى اجتماع شخصياتهم إزاء قضية أو فكرة تتصارع فيما : جـ 
.  بينها حول ىذه القضية وقد يكون الصراع اجتماعياً أو خلقياً أو ذىنياً 

: 38ع تهله عً الكضة الكضرية السّماىطٔة ؟   

سيطر االتجاه الرومانسى على القصة العربية فى بداية األربعينيات ولم يشغل الكتاب فى الحياة غير : جـ 
" . العالقة العاطفية بين الرجل والمرأة " ىذه الموضوعات 

: 39ع ملاذا ٓعد ْٓضف إدزٓظ زائدًا للكضة الكضرية ؟   

ألنو شغل النقاد والجمهور معاً ويتميز أسلوبو باللهجة العامية ورصد المشكالت التى تحيط بالمجتمع : جـ 
.  مع نقد الظواىر السلبية واتخذا طريقة الحكاية المباشرة وسيلة لجمع خيوط القصة 

: 40ع ما اضباب ظَْز املطسحٔة االجتناعٔة اخلالضة ؟   

م 1919الظروف السياسية واالجتماعية التى ظهرت فى مصر عقب الحرب العالمية األولى وثورة : جـ 
. وتناولت النقد االجتماعى الشديد وتخليص المسرحية من االستعراض والغناء 

: 41ع إىل مً ٓسجع الفضل فى ظَْز املطسحٔة االجتناعٔة ؟   

 حيث عالج كثير من المشكالت عن طريق المسرحية االجتماعية كمشكلة تربية األبناء حمند تٔنْزيرجع إلى 
 أضاف إلى المسرحية االجتماعية عناية خاصة حمنْد تٔنْزأما . تربية قاسية ومشكلة زواج البنات 

 ( .  الْٔو مخس )بالمسرحية التاريخية 
: 42ع .  ّضح ذلو . ناٌ ألٍل الػاو ّمضس دّز ال ٓيهس فى ىػأة املطسحٔة فى أدبيا احلدٓح  

.  وتتميز بالبساطة والفكاىة والغناء  ( البدٔل ) مسرحيات عديدة منها مازٌّ ىكاشقدم  : فى الػاو
.  باألزبكية مسرحيات تمتاز بأن لغتها تميل إلى العامية وتمثل نقداً سياسياً واجتماعياً ٓعكْب صيْعقدم  : فى مضس

: 43ع ما أىْاع الػدضٔات فى العنل املطسحى ؟   

 "  غسمٌْٔ" أو ثانوية مثل  " نلْٔباتسا" محورية أساسية مثل  : مً حٔح العنل
نامية متطورة تكتمل صورتها فى تدرج حتى نهاية المسرحية أو مسطحة ال تتغير صورتها  : مً حٔح التهًْٓ

"   غدضٔة املسابى" عبر الفصول مثل 
: 44ع ما اضظ بياء املطسحٔة ؟   

.   الحوار – الصراع – الشخصيات – الحكاية –الفكرة : جـ 
: 45ع . جتاِ الكضة الكضرية املضسٓة حنْ الْاقعٔة بعد احلسب العاملٔة الجاىٔة : علل  

اتجهت كرد فعل لحركة المجتمع الشاملة للسياسة واالقتصاد واالجتماع والفكر فقد استلزمت أن : جـ 
يكون كتاب القصة القصيرة واقعيين وأن تكون القصة نبض الواقع تمجد الجماعة وتشيد بالبطوالت 

 . النضالية وتسخر من السلبية وتدفع إلى العمل واإلنتاج 
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