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المقصود بالكالسٌكٌة الجدٌدة؟ - س

هً المدرسة التً تستمد الشكل من القدٌم وتربط المضمون بالذات أو بؤحداث - ج

 (المواءمة بٌن القدٌم والجدٌد). العصر

. من تتلمذ على ٌد البارودي مشافهة ومراسلة وقراءة- س

.  أحمد شوقً وحافظ إبراهٌم: مشافهة

.  شكٌب أرسالن: مراسلة

. ما نشره فً كتاب الوسٌلة األدبٌة:  قراءة

. رٌادة شوقً للكالسٌكٌة الجدٌدة: علل- س

.  دراسته للحقوق. 2.                    ثقافته األوربٌة. 1: ج

ما هً األسباب التً دفعت البارودي للقٌام بحركة التغٌٌر والتجدٌد فً الشعر - س

العربً؟ 

عندما أحس البارودي بعظمة مصر والتراث العربً، فً مواجهة العناصر - ج

الوافدة الدخٌلة ورأى الشعر الجٌد ٌكمن فٌما قبل عصور التخلف والجمود فاتجه إلى 

  .التراث العربً

 ما سمات التجدٌد عند تالمٌذ البارودي ؟ -س 

  : سمات التجدٌد عندهم-   ج

. عالجوا مشكالت مجتمعهم وعالمهم اإلسالمً  - 1
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عبروا عن روح عصرهم الذي عـاشوا فً جمٌع نواحٌه االجتماعٌة والثقـافٌة  - 2

. والفكرٌة واألخالقٌة وهذا تمثله الكالسٌكٌة الجدٌدة 

خطوا بالشعر خطوات عظٌمة فاقت ما قام به البارودي إذ اهتموا بالجانب  - 3

الوجدانً ولم ٌهتموا بالمحاكاة والتقلٌد بل تفوقوا علً البارودي فً االهتمام 

. بالصٌاغة وروعة البٌان وحالوة الموسٌقى 

. االهتمام بالجماهٌر وآمالها وآالمها - 4

. أفسحوا المجال لمزٌد من التجارب لذاتٌة فً شعرهم  -  5

:  التنوع فً األغراض وابتكار المعانً وفً سبٌل ذلك ساروا فً اتجاهٌن - 6

 االهتمام بثقافة العصر     . األخذ من التراث   .

. مال أسلوبهم إلى السهولة بسبب ارتباطهم بالصحافة  - 7

ناقش .. لقد تهٌأ لشوقً من الظروف ما لم ٌتهٌأ لغٌره من تالمذة البارودي - س 

. ذلك مبًٌنا دوره فً تطوٌر المدرسة الكالسٌكٌة الجدٌدة

ٌُبعث إلً فرنسا وٌدرس األدب والقانون ، وٌرى المسرح -  ج أتٌح لشوقً أن 

الغربً وٌتصل بكبار الشعراء وٌقرأ مظاهر التجدٌد فً الشعر الفرنسً لدى أعالمه 

فٌتؤثر بشدة بهم ، فٌجدد فً الشكل والمضمون ،  وٌكمل بناء المسرح الشعري ، 

علً بك الكبٌر ، ومجنون لٌلى ، وٌتجه للتارٌخ :  وٌإلف عدة مسرحٌات ، مثل 

التً ٌقول فً مطلعها  (كبار الحوادث فً وادي النٌل  )بدالً من المدح مثل قصٌدته 

ِت الفُلُك َوِاحَتواها الماءُ :  ساقها : َحداها)َحداها بَِمن ُتقِلُّ الَرجاُء         ****َ َهمَّم

 (وغنى لها

ما  دور شوقً فً تطوٌر الشعر ؟ -  س 

: دور شوقً فً تطوٌر الشعر ٌتمثل فً -  ج

.  (كبار الحوادث فً وادي النٌل  )ترك المدٌح واتجه إلى التارٌخ فً قصٌدته - 1

. اتجه فً بعض شعره اتجاهاً إسالمٌاً - 2
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: اتجه نحو المنجزات العصرٌة ٌقول عن الطابرة - 3

أَم َسحاٌب َفرَّم ِمن َهوِج الِرٌاح ****     أَُعقاٌب فً َعناِن الَجوِّ الح 

علً بك الكبٌر ، : " رٌادته المسرح العربً وتقدٌم العدٌد من المسرحٌات مثل - 4

". مصرع كلٌوباترا ، مجنون لٌلً 

. وضح . كان ألحمد محرم دور بارز فً تطوٌع الشعر العربً -  س

حاول أحمد محرم أن ٌطوع الشعر العربً للقصص التارٌخً الحماسً فؤلف -  ج

وٌدور ) "  .اإللٌاذة اإلسالمٌة" دٌوان مجد اإلسالم التً ٌسمٌها البعض  1933سنة 

 . (موضوعها حول سٌرة الرسول وجهاده وصحابته الكرام رضوان هللا علٌهم

هل تخلى تالمٌذ البارودي عن القدٌم كلٌة فً شعرهم؟ : 7س 

ال؛ ألنهم حرصوا أٌضاً على البداٌات التقلٌدٌة فً بعض قصابدهم فشوقً -  ج

: ٌصف األطالل مثل القدماء فً قوله

ًَ لَو أَثابا ***  أُنادي الَرسَم لَو َملََك الَجوابا    َوأُجزٌِه بَِدمِع

كما طغت أشعار المناسبات على إنتاجهم الشعري بسبب انشغالهم بقضاٌا عصرهم 

 .المتعددة

مشاهدته للمسارح األوربٌة  . 4إطالعه على اآلداب الفرنسٌة         . 3

مجالسته لشعراء الغرب  . 5

.  قراءته لمظاهر التجدٌد عند هوجو والمارتٌن ودي موسٌه. 6

كٌف تمثلت مظاهر التطوٌر والرٌادة عند شوقً فٌما ٌلً؟ - س

  (كبار الحوادث فً النٌل)عدل عن شعر المدٌح إلى التارٌخ، كما فً قصٌدته  -1

 .اتجاهه فً شعره اتجاها إسالمٌا -2

 : اتجاهه نحو المنجزات العصرٌة مثل -3

 : إلى الحدٌث عن الفلك (لدى القدماء)أ ــ انصرافه عن الحدٌث عن الناقة 

َهمَّمت الفُْلُك واحتواها الماُء  وَحَداها بمن ُتقِلُّ الرجاء 
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 :ب ـ اتجاهه نحو المخترعات ٌصورها فً شعره

أُعقاب فً عنان الجو الح؟ أم سحاب فر من هوج الرٌاح؟ 

أم بساط الرٌح ردته النوى؟  بعد ما طوف فً الدهر وساح؟ 

" على بك الكبٌر" رٌادته المسرح العربً الشعري منذ مسرحٌته األولى - 4

 .م1893

.  (أمٌرة األندلس)إلً  (مصرع كلٌوباترا)ثم بعد ذلك توالت مسرحٌات 

ما هً محاوالت أحمد محرم لتطوٌر منهج البارودي؟ - س

 (مجد اإلسالم)حاول أن ٌطوع الشعر العربً للقصص التارٌخً فً مطولته -  ج

. (م1933)سنة (اإللٌاذة اإلسالمٌة)الشهٌرة ب

 

 
 

 عالم ٌقوم االتجاه الوجدانً  ؟: س 

: ٌقوم االتجاه الوجدانً على : جـ 

. اكتشاف الفرد ذاته والعمل على النهوض بها  - 1

على اعتزاز الفرد بثقافته الجدٌدة ووعٌه االجتماعً   - 2

على تطلعه إلى المثل اإلنسانٌة العلٌا من حرٌة وكرامة إنسانٌة وعدل ومساواة  - 3

وحب وإخاء وتواصل وعشق للجمال ومجافاة للقبح والتخلف  

كٌف نشؤ االتجاه الوجدانً وتطور فً الشعر العربً الحدٌث ؟ : س 

بدأ االتجاه الوجدانً الذي ٌحاكً الرومانتٌكٌة الغربٌة مع حركة اإلحٌاء التً : جـ 

ردت إلى الشعر العربً ما كان قد فقده من لمسات وجدانٌة ذاتٌة ثم نما مع حركات 

التجدٌد التً كان مطران رابدها حتى ازدهر منذ العقد الثالث من القرن العشرٌن 

. على ٌد رواد مدرسة الدٌوان ومدرسة أبولو ومدرسة المهاجر 



 
 

 

 
 

 https://www.myschool77.comموقع مدرسيت التعليمي 

 

ما التٌار الشعري الذي تراجع أمامه االتجاه الوجدانً فً الشعر العربً بعد الحرب : س 

العالمٌة الثانٌة  ؟ ولماذا ؟ 

بدأ االتجاه الوجدانً الرومانتٌكً فً التراجع بعد الحرب العالمٌة الثانٌة أمام : جـ 

. تٌار الواقعٌة الجدٌد ؛ ألنه أصبح غٌر مناسب لمتطلبات العصر والواقع 

ما موقف شعراء االتجاه الوجدانً من الشعر القدٌم ؟ : س 

: حرص أصحاب االتجاه الوجدانً بعد شعراء اإلحٌاء على : جـ 

. الشعرٌة المتكررة على مر العصور  (األشكال)الخروج من أسر األنماط  - 1

ابتكار صٌغة شعرٌة حدٌثة ٌمتزج فٌها التراث بالعصرٌة وتكتسب فٌه األلفاظ  - 2

دالالت حدٌثة وقدرة حقٌقٌة على اإلٌحاء وتقوم الصورة الشعرٌة فٌها على مفهوم 

فنً حدٌث ٌنتفع بالنظرٌات الجدٌدة فً األدب والفن والموسٌقى واللغة وتنطلق 

. الصورة الفنٌة من الوجدان 

أٌن ومتى  أعلن مطران مذهبه الشعري الجدٌد ؟ وماذا قال عنه؟ : س 

هذا شعر عصري : م حٌث ٌقول1908فً مقدمة الجزء األول من دٌوانه : جـ 

. وله على سابق الشعر مزٌة زمانه على سالف الدهور ، وفخره أنه عصري 

ما دور مطران فً النهوض بالشعر العربً ؟ : س 

ٌعد مطران رابد الرومانسٌة فً الوطن العربً فهو الذي جذب الشعر من : جـ 

عباءة القدٌم إلى الحداثة ، وساهم بشكل كبٌر فً تطور القصٌدة العربٌة وكان 

. شعراء مدرسة أبوللو ٌرونه األب الروحً لهم 

ما سمات الشعر عند مطران كما فهمت من مقدمة دٌوانه ؟ : س 

: سمات الشعر عند مطران : جـ 

. ال تحمله ضرورات الوزن أو القافٌة على غٌر قصده- 1

.  ٌقال فٌه المعنى الصحٌح باللفظ الصحٌح- 2

. ال ٌنظر إلى جمال البٌت المفرد بل ٌنظر لجمال البٌت فً ذاته وفً موضعه - 3
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-  وفً تناسق معانٌها  -  وفً ترتٌبها  -  تركٌبها  :  - وإلى جمال القصٌدة فً - 4

ومطابقة كل ذلك للحقٌقة -  التصوٌر وغرابة الموضوع   (قلة)وتوافقها مع ندور 

. وشفوفه عن الشعر الحر

 

مم تكونت مدرسة الدٌوان ؟ ولم سمٌت مدرسة الدٌوان بهذا االسم ؟ : س 

، الذٌن كانوا متؤثرٌن  (العقاد ، المازنً ، شكري )تكونت من الشعراء الثالثة :  جـ 

.  ، ولدٌهم اعتزاز شدٌد بالثقافة العربٌة بالرومانسٌة فً األدب اإلنجلٌزي

الذي أصدره  (الدٌوان فً األدب والنقد)وسمٌت مدرسة الدٌوان بهذا االسم نسبة إلى كتابهم -  

جماعة الدٌوان ، أو شعراء الدٌوان ، أو مدرسة ) م فسمى الثالثة 1921العقاد والمازنً سنة 

م ، وقد نظر هإالء 1909، والواقع أن آرابهم الشعرٌة قد ظهرت قبل ذلك منذ عام  (الدٌوان 

إلى الشعر نظرة تختلف عن شعراء مدرسة اإلحٌاء ، فعبروا عن ذواتهم وعواطفهم ، وما ساد 

عصرهم ، ودعوا إلى التحرر من االستعمار وتحمل المسبولٌة ، فهاجموا اإلحٌابٌٌن ، وفً 

 . (شوقً وحافظ والرافعً)مقدمتهم 

وضح ماذا قال العقاد عن مذهبهم الشعري ؟ وعالَم ٌدل ذلك ؟ : س 

لقد تبوأ منابر األدب فتٌة ال عهد لهم بالجٌل الماضً ونقلتهم التربٌة »: ٌقول العقاد عنهم :  جـ 

والمطالعة أجٌاالً بعد جٌلهم فهم ٌشعرون بشعور الشرقً وٌتمثلون العالم كما ٌتمثله الغربً 

وهذا مزاج أول ما ٌظهر من ثمراته  أن نزعت األقالم إلى االستقالل ،  ورفع غشاوة الرٌاء 

.   « والتحرر من القٌود الصناعٌة 

ٌدل على أنهم جٌل من الشعراء متطور ٌؤخذ بمذاهب األدب الحدٌثة ، ولكن دون أن ٌنخلع من - 

.  شرقٌته وتراثه العربً 

ما موقف الدٌوانٌٌن من الثقافتٌن العربٌة والغربٌة ؟ وما تؤثٌر هذا الموقف على رإٌتهم األدبٌة ؟ : س 

هم ٌشعرون بشعور الشرقً وٌتمثلون العالم كما ٌتمثله الغربً بحداثته ، ولذلك مالوا فً : جـ 

. أدبهم إلى االستقالل ، والصدق فً التعبٌر والتحرر من القٌود الصناعٌة 

 لماذا اتجه رواد هذه المدرسة إلى التجدٌد ؟: س 
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اتجه رواد هذه المدرسة إلى التجدٌد عندما وجدوا أنفسهم ٌمثلون الشباب العربً وهو ٌمر : جـ 

بؤزمة  فرضها االستعمار علً الوطن العربً الذي نشر الفوضى والجهل بٌن أبنابه فً  محاولة 

عندبذ تصادمت آمالهم الجمٌلة مع الواقع األلٌم فحدث . منه لتحطٌم الشخصٌة العربٌة اإلسالمٌة 

:    لهم ما ٌلً 

. الهروب من عالم الواقع إلى عالم األحالم - 1

.   الفرار إلى الطبٌعة لٌبثوا لها آمالهم الضابعة - 2

. التؤمل فً الكون والتعمق فً أسرار الوجود - 3

ما األسباب التً دفعت شعراء الدٌوان إلى االتجاه إلى الطبٌعة ؟  : س 

عندما تصادمت آمالهم الجمٌلة مع الواقع األلٌم الذي ال ٌستطٌعون تغٌٌره لجبوا إلى : جـ 

الطبٌعة ٌبثونها آمالهم الضابعة ، وٌؤسهم من الحٌاة وٌتؤملون فً الكون وٌتعمقون فً أسرار 

. الوجود 

  ما الفرق بٌن مدرسة مطران ومدرسة الدٌوان ؟: س 

 : الفرق بٌن مدرسة مطران ومدرسة الدٌوان :جـ 

 من الكالسٌكٌة إلى الرومانسٌة ، ومدرسة الدٌوان خطوة انتقالٌةمدرسة مطران - 1

 . فً طرٌق الرومانسٌة انطالقة

بالرومانسٌة  ، وشعراء الدٌوان متؤثرون بالرومانسٌة الفرنسٌةمطران متؤثر - 2

 .اإلنجلٌزٌة

  ؟(اإلحٌاء)وضح الفرق بٌن مدرسة الدٌـوان والمدرسة الكالسٌكٌة  : س

 : (اإلحٌاء)الفرق بٌن مدرسة الدٌـوان والمدرسة الكالسٌكٌة : جـ 

 

 مدرسة اإلحٌاء الكالسٌكٌةمدرسة الدٌـوان 

 .الوحدة العضوٌة- 

. عدم االلتزام بالوزن والقافٌة- 

عدم اإلسراف فً استخدام الصور - 

. والمحسنات

. ٌستمدون الصور من بٌئتهم الجدٌدة- 

.  ٌستخدمون لغة العصر- 

. وحدة البٌت الشعري- 

.                                 االلتزام بالوزن والقافٌة-  

 (نص غربة نموذج لذلك)

نص ). المغاالة فً استخدام الصور والمحسنات-

 (غربة نموذج لذلك

نص غربة ). ٌستمدون الصور غالباً من القدٌم- 
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 (نموذج لذلك .ال ٌحاكون القدماء فً أغراضهم أو معانٌهم- 

.                                   ٌستخدمون لغة التراث- 

 (نص غربة نموذج لذلك)

ٌحاكون القدماء ولذلك كثرت المعارضات فً  - 

 (نص غربة نموذج لذلك). شعرهم

 

فما هً ؟ … لجماعة الدٌوان خصابص فنٌة مٌزتها عن غٌرها من المدارس : س 

  : الخصابص فنٌة لجماعة الدٌوان هً: جـ 

. الجمع بٌن الثقافة العربٌة واإلنجلٌزٌة  - 1 

. التطلع إلى المثل العلٌا والطموح الذي ٌتجاوز عصرهم  - 2 

 والنظرات الفكرٌةالشعر عندهم تعبٌر عن النفس اإلنسانٌة وما ٌتصل بها من التؤمالت  - 3 

 . الفلسفٌة

.  القصٌدة عندهم كابن حً كالجسم لكل عضو وظٌفته ومكانه- 4 

. الوحدة العضوٌة المتمثلة فً وحدة الموضوع ووحدة الجو النفسً  - 5 

.  عندهم مما جعل الفكر ٌطغً علً العاطفة وٌسبقها عندهم الجانب الفكريوضوح  - 6 

.  فً الكون والتعمق فً أسـرار الوجـود التؤمل-  7 

 إنسانٌةالشعر عند جماعة الدٌوان قٌمة  : تذكر). الصدق فً التعبٌر والبعد عن المبالغات  - 8 

( لسانٌةولٌس قٌمة 

.  فً شعرهم الحزن واأللم والتشاإم والٌؤسظهور مسحة من  - 9 

. استخدام لغة العصر  - 10

. البعد عن شعر المناسبات والموضوعات السٌاسٌة واالجتماعٌة  - 11

 ووضع عنوان للدٌوان لٌدل علً اإلطار العام لمحتواها للقصٌدة عنواناالهتمام بوضع  - 12

لشكري ،  وهذه العناوٌن تدل على محتوى  (أزهار الخرٌف)للعقاد ، و  (عابر سبٌل): مثل 

: من عدم تسمٌة الدٌوان إال باسم غٌر محدد مثل  (اإلحٌاء)الدٌوان ، خالفا لما كان ٌفعله شعراء 

. وغٌرها  (ودٌوان حافظ- والشوقٌات - دٌوان الباردوي )

  ما مفهوم الشعر عند جماعة الدٌوان ؟ ولماذا ٌمٌل شعرهم إلى الجفاف ؟: س 
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أن الشعر تعبٌر عن الحٌاة والنفس اإلنسانٌة وما ٌتصل بها من تؤمالت فكرٌة وفلسفٌة ؛ : جـ 

 الخالً من الشعور ، وال شعر الذٌن شعر الوصف ، وال ولٌس منه شعر المناسبات والمجامالت

ٌنظرون إلى الخلف وٌعٌشون فً ظالل القدٌم ، وٌعارضون القدماء عجزاً عن التجدٌد 

 األمام ٌنظرون إلىواالبتكار ، بٌنما الشعر الجٌد هو ذلك الذي ٌقوله هإالء الشبان الذٌن 

وٌرى العقاد أن . معبرٌن عن ذواتهم وعواطفهم ، وما ٌسود عصرهم من أحداث ومشكالت 

. الصدق فً الشعر ٌتمثل فً تعبٌر الشاعر عن عاطفته بغذاء من حرارتها ال بوقود من خارجها

  الجانب الفكري عندهم  علً الجانب  (زٌادة)ٌمٌل شعرهم إلى الجفاف بسبب طغٌان

 .العاطفً 

فماذا ٌقصدون بذلك ؟ .. شاع فً تعبٌر جماعة الدٌوان أن القصٌدة كابن حً : س 

 الوحدة العضوٌةشاع فً تعبٌر جماعة الدٌوان أن القصٌدة كابن حً ، وهم ٌقصدون بذلك : جـ 

 ؛ بحٌث ال ٌكون البٌت وحدة القصٌدة ، بل ووحدة الجو النفسً ، الموضوع وحدةالمتمثلة فً 

 (تتنافر وتختلف)هً وحدة متماسكة فً موضوع واحد ، فال تتعدد األغراض ، وال تتنافى 

تحت عنوان للقصٌدة ، فال ٌجوز حذف بٌت منها أو نقله من  (تتجمع)األجزاء ، بل تؤتلف 

. موضعه ؛ ألن ذلك ٌخل بها 

؟ " الوحدة العضوٌة للقصٌدة " موقف كل من اإلحٌابٌٌن وجماعة الدٌوان من : س 

 ، وذلك ٌجعلها مفككة غٌر مترابطة البٌت وحدة القصٌدةشعراء مدرسة اإلحٌاء ٌعتبرون :  جـ 

؛ ألنهم ٌتابعون القدماء فً تعدد أغراض القصٌدة من البدء بالغزل والوصف والمدح والحكمة ؛ 

ولذلك ٌمكن حذف بعض األبٌات أو نقلها من مكانها إلى مكان آخر ، أما شعراء مدرسة الدٌوان 

 ، بحٌث تدور القصٌدة حول موضوع واحد مع مالءمة األلفاظ الوحدة العضوٌةفٌدعون إلى 

والصور للجو النفسً ، ونرى أن هذا النقد لٌس صحٌحا دابما ؛ ألن اإلحٌابٌٌن أٌضا ٌالبمون 

بٌن التعبٌر والصور والجو النفسً ، وٌتجهون إلى وحدة الموضوع أٌضا ، فلم ٌعودوا ٌبدءون 

. بالغزل كالقدماء ، بل ٌعتمدون على براعة االستهالل ببدء القصٌدة بما ٌدل على موضوعها 

  .وضح أهمٌة العنوان للقصٌدة وللدٌوان عند جماعة الدٌوان مع التمثٌل : س 

حرص شعراء الدٌوان على وضع عنوان للقصٌدة ؛ لٌدل على موضوعها ، وهذا ٌإكد : جـ 

. الوحدة العضوٌة لها 

لماذا دعا شعراء الدٌوان إلً الشعر المرسل ؟ : س
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دعوا إلً الشعر المرسل ؛ ألن الوزن والقافٌة فٌهما رتابة وملل ٌحدان من انطالق الشاعر : جـ 

. وٌقٌدان إبداعه الشعري 

. وضح سبب الفشل ونتابجه . لقد فشل رواد مدرسة الدٌوان فً صداقتهم : س 

 : سبب الفشل: أوالً :    جـ 

اختلف شكري والمازنً فً الرأي حول بعض القضاٌا الشعرٌة وانضم العقاد إلى  - 1

. المازنً

ومـال إلى  (أزهار الخرٌف)توقف شكري عن الشعر بعد صدور دٌوانه السابع   - 2

. العزلة 

 وفضل كتابة القصة 1917انصرف المازنً عن الشعر بعد صدور دٌوانه الثانً   - 3

. والمقال 

. بقً العقاد ممثالً لهذا االتجاه ، لكنه اهتم بالنثر أكثر من الشعر   - 4

. المقاالت السٌاسٌة األدبٌة  انفرط عقد جماعة الدٌوان واتجه العقاد إلى كتابة : النتٌجة

 .اذكر أسماء بعض تالمذة العقاد الذٌن واصلوا هذا االتجاه : س 

محمود عماد وعبد الرحمن صدقً وعلً أحمد باكثٌر والحسانً عبد هللا  :  من أهمهم:    جـ 

 .بمصر ومحمد حسن عـواد بالسعودٌة وغٌرهم كثٌرون بالبالد العربٌة 

 

؟  (الرواٌة)ما المقصود بالقصة الطوٌلة : س 

عمل فنً ٌعتمد على حكاٌة حدث أو أحداث ٌقوم : (الرواٌة)بالقصة الطوٌلة : جـ 

فٌها الزمان والمكان أو  (تحدد)بها شخصٌات من البشر أو غٌر البشر وسواء تعٌن 

. كانا غٌر معلومٌن كما أنها لٌست لها لغة خاصة 

هل للرواٌة لغة خاصة تختلف عن فنون النثر األخرى ؟ : س 

. ال لٌس للرواٌة لغة خاصة تقٌدها أو تحد من انطالقها : جـ 

متى اتخذت القصة اسم الرواٌة ؟ ومن خصها بهذا االسم ؟ ومتى شاع هذا االسم علماً : س 

علٌها؟ 
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ومع تغٌرات طرأت على العناصر السابقة التً تتكون منها القصة بؤن : جـ 

أصبحت جمٌعها تحاكً الواقع المعٌش خصها نقاد األدب ومإرخوه فً إنجلترا 

باسم الرواٌة  ، وشاع هذا االسم علماً علٌها منذ النصف األخٌر من القرن الثامن 

. عشر 

ما المقصود بمحاكاة القصة للواقع ؟  :  س 

المقصود بمحاكاة الواقع أن األحداث أصبحت من قبٌل ما ٌقع فً الواقع : جـ 

المعٌش حتى وإن كانت متخٌلة وأن األشخاص من طٌنة البشر الذٌن ٌعٌشون بٌننا 

ولٌسوا كابنات خرافٌة ال عالقة لها بدنٌا الواقع وهإالء األشخاص ٌتحركون فً 

بٌبة محددة من بٌبة اجتماعٌة معروفة كمدٌنة القاهرة مثالً أو حً من أحٌابها أو 

قرٌة من قرى الرٌف ، واألحداث تقع فً زمن معلوم ٌدل علٌه من خالل أحداث 

تارٌخٌة معروفة أو بذكر أزمنة معٌنة كالعادة أو الشهر أو حتى الٌوم فً تضاعٌف 

وأخٌراً فإن التغٌر الذي أصاب  (تتابع الحكاٌة ، التسلسل)السرد  (ثناٌا ، جوانب)

.  اللغة ٌتمثل فً أنها أصبحت من قبٌل ما ٌتخاطب به الناس فً الحٌاة الٌومٌة 

ما التغٌر الذي حدث للغة ؟ :  س 

. أصبحت اللغة مثل ما ٌتخاطب به الناس فً الحٌاة الٌومٌة :  جـ 

ما حجم الرواٌة كما ٌرى النقاد ؟ :  س 

أن تكون ذات حجم كبٌر نسبٌاً ال ٌقل فً رأي بعض النقاد عن ثالثٌن ألف : جـ 

. كلمة أما حدها األقصى فال نهاٌة له 

متى ظهرت الرواٌة بمعناها الفنً فً أدبنا العربً ؟ وما الرواٌة الرابدة بالمفهوم الفنً :  س 

الحدٌث للرواٌة ؟ 

. ظهرت الرواٌة بمعناها الفنً فً أدبنا العربً فً أوابل القرن العشرٌن : جـ 

التً  (م1956: 1888)رواٌة زٌنب لمحمد حسٌن هٌكل باشا : والرواٌة الرابدة -

. م 1913صدرت سنة 
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ما الذي حظً به هذا الفن لدى كتاب الوطن العربً ؟   :  س 

حظً هذا الفن بإقبال عدد كبٌر من الكتاب علٌه : جـ 

ثم اذكر أشهر . اإلبداع  (قمة) ذروة دلل على أن نجٌب محفوظ  وصل بهذا الفن إلى:  س 

 . أعماله 

قد وصل إلى ذروة اإلبداع فٌه  (م2006 : 1911)الدلٌل أن نجٌب محفوظ : جـ 

. م1988حصوله على جابزة نوبل العالمٌة فً األدب عام 

. (السكرٌة- قصر الشوق -  بٌن القصرٌن )الثالثٌة  : ومن أشهر أعماله-  

 

متى ظهرت مدرسة أبولُّو ؟ ولَم سمٌت بهذا االسم ؟ : س 

 م ، وإن كان لها بداٌات 1932بصفة رسمٌة سنة  (أبولُّو)ظهرت مدرسة : جـ 

. إبداعٌة ونقدٌة قبل ذلك التارٌخ 

لشدة تؤثرهم بالثقافة األجنبٌة التً  [أبولُّو  ]سمٌت هذه المدرسة باسم مدرسة - 

من الٌونان وهو اسم إللـه النور والجمال والفنون  [أبوللون  ]جعلتهم ٌؤخذون كلمة 

. عندهم 

 ما عوامل ظهور مدرسة أبولُّو ؟ : س 

  :عوامل ظهور مدرسة أبولُّو إلى ما ٌؤتً  تعود: جـ 

 عقد انفرطبعد أن واجه الدٌوانٌون الشعراء المحافظٌن فً معركة أدبٌة بٌنهما  - 1

جماعة الدٌوان بسبب الخالف بٌن روادها ، فتوقف عبد الرحمن شكري عن كتابة 

 ، ثم انصراف م1918سنة  " أزهار الخرٌف" الشعر عقب صدور دٌوانه السابع 

المازنً إلى الصحافة والقصة والمقال ،  وبقً العقاد وحده من الدٌوانٌٌن تشغله أنواع 

د اإلحٌابٌٌن .. أدبٌة أخري غٌر الشعر  فً هذا الواقع الشعري الذي شهد تجمُّ
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المحافظٌن والدٌوانٌٌن ، ظهرت مدرسة أبولُّو محاولة أن تتجاوز االتجاهٌن السابقٌن ، 

  .وتكمل ما بهما من نقص 

تؤثر شعراء أبولُّو بمذهب خلٌل مطران الرومانتٌكً الذي ٌهتم بالعاطفة الجٌاشة  - 2

وٌعد مطران األب الروحً لهذه الجماعة لشدة )، ووجدوا فٌه نموذجاً للتجدٌد 

 .(تؤثرهم بآرابه

مإلف  اإلفادة مما نشره كل من العقاد ، والمازنً وشكري من شعر رومانتٌكً - 3

 ، ومن مقاالت وكتب نقدٌة ؛ مما جعلها تتجه للتجدٌد ، واالهتمام بالعاطفة ومترجم

. الجٌاشة 

 ؛ ألن معظمهم اإلنجلٌز وبخاصة الرومانتٌكٌٌن األوروبٌٌن التؤثر بالشعراء - 4

. أجادوا اللغات األجنبٌة ، واطلعوا على اآلداب األوروبٌة والروسٌة 

تؤثرهم بشعراء المهاَجر وبخاصة شعر جبران خلٌل جبران ، مما جعل شعرهم  - 5

     .ٌتمٌز بروح عاطفٌة قوٌة حادة 

 اإلحساس بقوة الشخصٌة والحرٌة الفردٌة عندهم ، وتشبعهم بروح الثورة - 6

.  فً مواجهة االستعمار البرٌطانً م1٩1٩التحررٌة منذ إحساسهم بثورة 

 فؤصدر أحمد زكً أبو شادي دٌوانه األول طرٌق التجدٌد َتَجمع روادها على - 7

 م 1918فً الدستور سنة  (طه علً محمود) م ، وقصٌدة 1911سنة  (أنداء الفجر)

ألحمد زكً أبً شادي ، وفً  (الٌنبوع)مقدمة دٌوان  (الشابً القاسم أبو)وكتب . 

. فً نفس العام  (أبولّو) م مع صدور معظم دواوٌنهم كونوا جمعٌة 1932عام 

الفنٌة لمدرسة أبولُّو من حٌث المضمون ؟  (السمات)ما أهم الخصابص : س 

  :خصابص مدرسة أبولُّو من حٌث المضمون : جـ 

اإلٌمان بذاتٌة التجربة والحنٌن إلى مواطن الذكرٌات كقول إبراهٌم ناجً  - 1

:  متذكراً دار أحبابه 

بٌح   وأنا أهتُِف ٌا قلبـً اتَّمبْد  *****      رَفرف القلُب بجـــْنبــً كالذَّم
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لَِم ُعْدنا؟ لٌَت أنَّما لـم َنُعْد  *****      فٌجٌُب الدمُع والماضً الجِرٌح  

ٌستحضر  (النارنجة الذابلة)كما ٌقول محمد عبد المعطً الهمشري فً قصٌدته 

:  ذكرٌات صباه 

ألَِف الغـــــــناَء بظلّها الزرزوُر *****       كانْت لنا عند السٌاِج ُشجٌرةٌ    

فٌفٌض منها فً الحدٌقة نور *****       طفق الربٌُع ٌزورها ُمتخـفٌِّاً    

استعمال اللغة استعماالً جدٌداً فً دالالت األلفاظ والصور بما تدل علٌه من -  2 

األنفاس - أغانً الكوخ - الشفق الباكً -  األرٌج الناعم - كالعطر القمري )إٌحاء 

 . (الجنة الضابعة- شاطا األعراف - وراء الغمام - المحترقة 

- العطر - الزمن - الموت - الطغٌان - النور - الحقل ):     وٌكثرون من كلمات 

 .(الواحة- الورد - الزهر - المالح - الشراع -الشذى 

: المٌل إلً التجسٌد والتشخٌص فً صور هم الشعرٌة ، مثل قول الهمشري - 3

  "  .من رٌاض سحٌقة فً الخٌال "    -   " فنسٌم المساء ٌسرق عطرا  " 

- جندول - عٌد - عروس " استخدام الرمز والمٌل إلً الكلمات الرشٌقة مثل - 4

: " فضالً عن استعمال الكلمات األجنبٌة واألسطورٌة مثل " لفتات  - عطر 

  " .إخناتون - فٌنوس -  أوزورٌس -  الكرنفال 

النخلة ، والنور ، والرٌح ، عند : االهتمام بالتصوٌر الممتزج بالطبٌعة كصور - 5

 . محمود حسن إسماعٌل ، أو الصور األسطورٌة لدى معظم شعراء هذه المدرسة

 ، والتعلق بجمالها ، ومناجاتها ومخاطبتها ،  وتسمٌة دواوٌنهم الطبٌعة حب- 6

عودة الراعً - أشعة وظالل - أطٌاف الربٌع : وقصابدهم بما ٌدل على هذا الحب مثل 

الٌنبوع ألحمد زكً أبً شادي ، وأغنٌات على النٌل لصالح جودت ، - فوق العباب - 

رثاء - المساء الحزٌن - وأغانً الكوخ لمحمود حسن إسماعٌل ، ومن وراء الظالم 

.صوت من السماء ألبً القاسم الشابً - من أغانً الرعاة - فجر    
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التشاإم واالستسالم لألحزان واآلالم والٌؤس ، حتى جعل محمود حسن إسماعٌل - 7

 . (أٌن المفر؟)عنوان دٌوان له 

تنوعت موضوعاتهم الشعرٌة بٌن االهتمام بالطبٌعة والمرأة والحنٌن والذكرٌات - 8

ومعاناة عذاب الحٌاة وظلمها والحنٌن للذكرٌات وتصوٌر البإس ، مع االبتعاد عن 

الشعر السٌاسً باستثناء أحمد زكً أبو شادي الذي أكثر من الكتابة فً هذا اللون  ،  

. وكذلك كتب إبراهٌم ناجً فٌه قلٌالً 

؟  (التجدٌد)ما أهم الخصابص الفنٌة لمدرسة أبولُّو من حٌث الشكل : س 

  :خصابص مدرسة أبولُّو من حٌث الشكل : جـ 

المٌل إلى تحرٌر القصٌدة من وحدة القافٌة ، عن طرٌق تعدد القوافً ، فً  - 1

. القصٌدة الواحدة 

.  المٌل إلى الموسٌقى الهادبة ال الصاخبة  - 2

  .تقسٌم القصٌدة إلى مقاطع تتعدد قوافٌها وأوزانها  - 3

أي )استخدامهم الشعر المرسل الذي ال ٌلتزم قافٌة وٌستعمل أكثر من بحر  - 4

وكان أكثرهم جرأة فً ذلك أحمد زكً أبو شادي فً قصٌدته  . (إٌقاع نغمً

 م 1٩45سنة  (أطٌاف) م ،كما كتب صالح الشرنوبً قصٌدة 1٩26سنة  (الفنان)

فً قصابدهم كشؤن الرومانتٌكٌٌن جمٌعاً ،  (العضوٌة)التزامهم بالوحدة الفنٌة - 5

األطالل ، وملحمة )للهمشري و (شاطا األعراف): مثلما نرى فً قصابد 

. لعلً محمود طه ( طارق بن زٌاد ، وأرواح وأشباح)لناجً ، و (السراب

هل تري تناقضاً فً حب الطبٌعة والولع بهـا وبجمالهـا وفً نفس الوقت : س  

. علل.. اإلحساس بالتشـاإم عند شعراء مدرسة أبولُّو 

لٌس هنـاك تناقض بٌن اإلحساسٌن ، وٌرجع ذلك إلى أن حب الطبٌعة وتـؤملها : جـ 

ٌإدي إلى إدراك نهاٌتها والحزن علٌها فٌظهر التشـاإم ، والزهرة مثال لذلك فهً 

 .عمر الزهرة: نضرة ولكنها قصٌرة العمر حتى ضرب بها المثل فقٌل 
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ٌعتبر النقاد أن اإلٌمان بذاتٌة التجربة الشعرٌة ، واستعمال اللغة استعماالً جدٌداً : س 

. من أهم سمات مدرسة أبولُّو 

فما المقصود بذاتٌة التجربة الشعرٌة ؟ وكٌف تم لشعراء مدرسة أبولُّو استعمال اللغة 

 استعماالً جدٌداً  ؟

المراد بذاتٌة التجربة أن ٌعٌشها الشاعر أو ٌتمثلها حٌن ٌقرأ عنها ، وهم : جـ 

- الخٌال المجنح ): ٌستعملون اللغة استعماالً جدٌداً فً إٌحاءاتها وتصوٌرها مثل 

   .(الشفق الباكً - األرٌج الناعم 

 .بعض أعالم أبولُّو من شعراء مصر والوطن العربً  اذكر: س 

 أحمد زكً أبو شادي ، إبراهٌم: فً مصر  (أبولُّو)الشعراء مدرسة  من أعالم: جـ 

إسماعٌل ، صالح جودت  ناجً ، على محمود طه ، محمد الهمشري ، محمود حسن

. تونس أبو القاسم الشابً ، محمد الحلٌوي  ومن. ، مختار الوكٌل ، أحمد رامً 

ومن السودان محمد المحجوب والتٌجانً ٌوسف بشٌر . المالبكة  ومن العراق نازك

 ومن سلطنة عمان صقر. فهد العسكري ، واألستاذ إبراهٌم العرٌض  ومن الكوٌت. 

. القاسمً 

 

 ما مفهوم القصة القصٌرة ؟: س 

فن أدبً نثري له طابعه الفنً الخاص ٌتمٌز بقصره كما ٌدل على ذلك اسمها : جـ 

.  وهو ٌكتفً بتصوٌر جانب واحد فقط

.  تحدث بإٌجاز عن القصة من حٌث زمن القراءة ومن حٌث الحجم : س 

 قد تقرأ فً زمن ٌصل فً حده األدنى إلى بضع دقابق من حٌث زمن القراءة: جـ 

. وقد ٌتضاعف فٌبلغ الساعتٌن 
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 قد تكون فً أقل من ألف كلمة فً حٌن ٌصل حدها األقصى إلى  من حٌث الحجم- 

اثنً عشر ألف كلمة فإن زادت على ذلك حتى ثالثٌن ألف كلمة عدت رواٌة قصٌر 

ما الفارق الحاسم بٌن القصة القصٌرة  وبٌن الرواٌة ؟ :  س

إن الفارق الحاسم بٌن القصة القصٌرة  وبٌن الرواٌة ٌرجع إلى طبٌعة البناء : جـ 

الفنً لكل منهما الذي ٌإثر بدوره على الشكل المكتوب الذي تظهر فٌه كلتاهما ، 

 .فقط هو المقٌاس  (الرواٌة) وعنصر الطول (القصة القصٌرة) ولٌس عنصر القصر

. وضحها بالتفصٌل . هناك فروق كثٌرة بٌن القصة القصٌرة والرواٌة : س 

  :أوالً الرواٌة: جـ 

الرواٌة تقدم حٌاة كاملة لشخصٌة واحدة أو عدة حٌوات لشخوص متعددٌن وهً  - 1

. حٌاة أو حٌوات تتشابك وقد تتوازى أوتتقاطع مع شخصٌات أخرى تضمها الرواٌة 

.        الرواٌة قد ٌمتد بها الزمن فٌصل إلى عدة أعوام  - 2

. كما تتعدد األماكن التً تتحرك فٌها الشخصٌات  - 3

من أجل محاكاة الواقع - فالكاتب  (التطوٌل)تتصف لغة السرد فٌها باإلسهاب  - 4

قد ٌتابع بعض الشخصٌات أو بعض األشٌاء أو المناظر وٌصفها وصفا - واإلٌهام به 

شامالً دقٌقاً إلى حد ٌبلغ حد اإلمالل أحٌاناً ولهذا ٌمكن حذف بعض المشاهد أو 

بناء العمل الروابً أو ٌتؤثر على نحو  (ٌضطرب)المقاطع الحوارٌة دون أن ٌختل 

. ملحوظ 

  :ثانٌاً القصة القصٌرة

. هً عمل فنً ٌتمٌز بإحكام البناء  - 1

. محدودة الشخصٌات  - 2

. قلٌلة األحداث  - 3

. قصٌرة المدى الزمنً غالباً  -  4
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.        التعبٌر فٌها ٌتسم باإلٌجاز فكل وصف مقصود وكل عبارة لها داللتها  - 5

       أجب بنفسكبَم تتسم القصة القصٌرة من حٌث التعبٌر؟

ما الذي ٌتوهمه بعض القراء تجاه القصة القصٌرة ؟ : س 

أنها اختصار لقصة طوٌلة فقط ،  والواقع أنها عمل فنً - خطؤ -  ٌتوهمون : جـ 

. متكامل ٌتمٌز بإحكام البناء 

فمتى ٌتؤثر بناإها الفنً  . " القصة القصٌرة عمل فنً ٌتمٌز بإحكام البناء ": س 

 ؟ " إدجار ألن بو "من وجهة نظر الكاتب األمرٌكً 

ٌتؤثر بناإها الفنً عندما نحاول حذف جملة أو عبارة بل كلمة منها ، وقد ٌكون : جـ 

ذلك الرأي من قبٌل المبالغة والحرص على إحكام البناء ولكنها مبالغة ال تنفً 

. األصل 

ما الغاٌة الفنٌة التً تهدف إلٌها القصة القصٌرة ؟ وما شرط تلك الغاٌة ؟ : س 

توصٌل رسالة إلى المتلقً تتمثل فً فكرة أو مغزى أو انطباع خاص : غاٌتها : جـ 

 عنها القارئ أو (ٌبتعد)لكنه بدالً من أن ٌقدم أٌاً منها بصورة تقرٌرٌة مباشرة ٌعزف 

 اهتمامه ٌجسده فً حكاٌة قصصٌة تحاكً واقع الحٌاة فتجذبه إلى (ٌعطٌها)ال ٌولٌها 

. متابعتها والتؤمل فٌها والتفكٌر فٌما توحً به 

أن ٌكون هناك تركٌز فً الوصف واإلٌجاز فً العبارة ٌتسق : وشرط تلك الغاٌة - 

.  مع هذه الغاٌة (ٌتكامل وٌنسجم)

متى عرف األدب العربً فن القصة القصٌرة ؟ : س 

عرف األدب العربً هذا الشكل الفنً من أشكال القصة القصٌرة خالل العقد : جـ 

. الثانً من القرن العشرٌن 

. تحدث عن بداٌات ومراحل تطور القصة القصٌرة فً الوطن العربً : س 

 :من األعمال الرابدة فً هذا المجال : جـ 



 
 

 

 
 

 https://www.myschool77.comموقع مدرسيت التعليمي 

 

وقد ظهرت هذه . للكاتب اللبنانً مٌخابٌل َنِعٌمة " َسَنُتها الجدٌدة " قصة  -  1

" . كان ما كان " م  فً مجموعته التً عنوانها 1914القصة سنة 

م وظهرت فً 1917لمحمد تٌمور التً كتبها " فً القطار " وتال ذلك قصة  - 2

" . ما تراه العٌون "العام نفسه ضمن مجموعة 

وفً أثر هذا الكاتب مضى نفر آخر من الكتاب فً مصر من أمثال شحاتة عبٌد  - 3

. وعٌسى عبٌد وطاهر الشٌن 

ثم أخذت تتطور على أٌدي عدد من الكتاب فً األجٌال الالحقة وعلى رأسهم  - 4

نجٌب محفوظ وٌوسف إدرٌس وٌوسف الشارونً وصنع هللا إبراهٌم وبهاء طاهر 

. وغٌرهم 

 

 أسبابها ؟ وما ما المراد بؤدب الُمَهاَجر ؟ ومتى بدأت الهجرة ؟ :س 

أدب هإالء الشعراء العرب المهاجرٌن من بالد الشام إلى  :المراد بؤدب الُمَهاَجر

 .والجنوبٌة أمرٌكا الشمالٌة

وقد بدأت هذه الهجرة فً منتصف القرن التاسع عشر واستمرت خالل النصف -  

. األول من القرن العشرٌن 

 :أسباب الهجرة

.   االضطهاد السٌاسً العثمانً  -  1

.   الصراع المذهبً ، والتعصب الدٌنً  -  2

.   الفقر والبحث عن سعة الرزق  - 3

. التطلع إلى الحرٌة والكسب  - 4

 منهما ؟ وما الفرق بٌنهما وسببه ؟ كل ظهر نشاط مدرسة الُمَهاَجر فً رابطتٌن ، فما اسم : س

  :المهاجرٌن فً رابطتٌن  ظهر نشاط: جـ 
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نشؤت فً أمرٌكا الشمالٌة ورابدها جبران خلٌل فً  : (الرابطة القلمٌة)األولى ■ 

نسٌب عرٌضة ، وعبد المسٌح حداد ، : م ، ومن أعضابها1920نٌوٌورك سنة 

ٌَّما أبو ماضً ، ورشٌد أٌوب ، وندرة  وفٌلسوفها مٌخابٌل َنِعٌمة ، وأمٌر شعرابها إٌل

 .حداد ، وغٌرهم 

فً البرازٌل بؤمرٌكا الجنوبٌة وتكونت سنة  نشؤت : (العصبة األندلسٌة)والثانٌة ■ 

الشاعر القروي ، ورشٌد خوري ، وإلٌاس : م بالبرازٌل ، ومن أعضابها 1933

. فرحات ، ونعمة قازان وغٌرهم 

والفرق بٌنهما أن الرابطة القلمٌة تمٌل إلى التجدٌد فً الشكل والمضمون ففٌها - 

  .ثورة على الشكل القدٌم

أما العصبة األندلسٌة فكانت تمٌل فً بداٌتها إلى المحافظة على القدٌم من لفظ - 

فصٌح ووزن وقافٌة ، وعقد الصلة بٌن القدٌم والجدٌد من الشعر إذ كانت أمرٌكا 

. الجنوبٌة أشبه ما تكون بالمجتمعات الشرقٌة

ما خصابص أدب الُمَهاَجر من حٌث المضمون والموضوعات ؟  : س 

  :خصابص أدب المهاجر من حٌث المضمون والموضوعات: جـ 

الذي حاكوا فٌه الرومانتٌكٌة الغربٌة أثر على  كان التجاههم الرومانسً النزعة - 1

مدرسة أبولُّو من بعدهم مما جعل االتجاه الرومانتٌكً ٌسود فً مصر الذي وجد فٌه 

. القراء أنه ٌعبر عما ٌدور فً قلوبهم وأحاسٌسهم وٌوّدون التعبٌر عنه

 االتجاه التجدٌدي حٌث اتفقوا مع مدرسة الدٌوان فً الدعوة إلى التجدٌد ، - 2

ولكنهم اختلفوا معهم فً البعد عن الذهنٌة ،  وجعلوه ٌحلّق مع العاطفة ، كما كانوا 

. أكثر تحرراً وانطالقاً فً المعانً والخٌال واألوزان 

آمنوا بؤن الشعر ٌقوم بدور إنسانً هو تهذٌب النفس ، : النزعة اإلنسانٌة   -  3

وإعالء الحق ، ونشر الخٌر والجمال ، والسمو إلى المثل العلٌا والتمسك بالقٌم 

. وجعل الحب وسٌلة إلى سالم دابم ٌشمل النفس والوجود 
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أي استكشاف )التً تقوم على استبطان الشاعر لنفسه : المشاركة الوجدانٌة -  4

، ومشاركته الوجدانٌة لمن حوله         (داخله وتؤمله فٌها

التؤمل فً حقابق الكون ، فً الخٌر والشر ، والحٌاة والموت ٌقول مٌخابٌل -   5

: متؤمالً فً الموت  (همس الجفون)َنِعٌمة فً دٌوانه 

ْفَغُر فاْه *** وعندما المـــــوت ٌدنو  ٌَ واللحــــــــد 

فً اللَّمْحِد َمْهَد الحٌاْة *** أغِمْض ُجفُوَنك ُتْبِصْر 

النزعة الروحٌة ، نتٌجة االستغراق فً التؤمل فلجبوا إلى هللا بالشكوى ، فدعوا -   6

:  إلى المحبة واألخوة اإلنسانٌة ٌقول نسٌب عرٌضة منادٌاً أخاه فً اإلنسانٌة 

وإذا ما اعـــــــــــتَرْتك منًِّ َماللْه *** وإذا شبَت أن تســـــــٌَر وحـًٌدا 

ي الرسالْة « ٌا أِخً»صارًخا *** فاْمِض لكْن ستــَْســــمُع صوتً  ٌإدِّ

ٌِك أٌَن ُكنَت َصَدى ُحبًِّ  فَتْدِري جــــــــــــــــمالَه وَجالَلْه *** وسٌؤت

.ظهور النزعة الروحٌة فً أدب شعراء المهجر: علل : س   

نشؤت النزعة الروحٌة بسبب استغراقهم فً التؤمل حٌن وازنوا بٌن موقف :  جـ 

فً القٌم المادٌة  العاطفٌة فً المجتمعات الشرقٌة ، والقٌم الروحٌةاإلنسان من 

المجتمعات الغربٌة مما جعلهم ٌلجبون إلى هللا بالشكوى وٌدعون إلى المحبة والتساند 

. االجتماعً وٌإمنون باألخوة اإلنسانٌة ، واإلٌثار والعطاء 

االتجاه إلى الطبٌعة واالمتزاج بها، وتجسٌدها ، وجعلها حٌة متحركة فً -    7

 صورهم 

 بالغربة بعد شعورهم هم بعد شعور الحنٌن الجارف إلى الوطن العربً-    8

بالغربة فؤذابوه شعراً رقٌقاً ٌفٌض بالشوق والحب والحنٌن إلٌه ، وكلَّمما قست الحٌاة 

نعمة »ٌقول .  زادوا من نغمات الحنٌن إلى بالدهم - وكثٌراً ما قست - علٌهم 

: «قازان

كآنً غٌري على ِضفَّمتً *** غرٌٌب أرانً على ضــــــفَّمة 
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مْت  واقً إذا َنغَّم ــواقً بال َنْغمِة *** فحتَّمى السَّم كؤن السَّم

ِتً *** فال ال أِحبُّ ِســـَوى قرٌِتً  وال ال أرٌُد ســــَوى أُمَّم

ما خصابص أدب المهاجر من حٌث الشكل واألداء والفن الشعري ؟  : س 

  :ي خصابص أدب المهاجر  من حٌث الشكل واألداء والفن الشعر: جـ 

المغاالة فً التجدٌد وبخاصة شعراء الشمال مما أوقعهم فً الخروج على -    1

. قواعد وأصول اللغة العربٌة

:   وسبب ذلك 

.  ُبعدهم عن موطن الثقافة العربٌة األصٌلة - (أ  )

 .جعلهم ٌتساهلون فً اللُّغة رغبتهم الشدٌدة فً التجدٌد - (ب) 

فقد كان حظ أدباء الشمال فً النثر أكثر من حظ أدباء :  اهتمامهم بالنثر-    2

جبران خلٌل »ومن ذلك كتب .  الجنوب ، فٌكاد أدب الجنوب ٌقتصر على الشعر 

األجنحة المتكسرة  -  عرابس المروج  »: النثرٌة ذات الطابع الرومانتٌكً « جبران

.  نثراً « الغربال»كتابه النقدي « مٌخابٌل َنِعٌمة»كما كتب « دمعة وابتسامة-  

قاصدٌن بذلك إلى دالالت تستنبط من القصٌدة كما فً : مٌلهم إلى الرمز -    3

ٌبخل بخٌره على الناس ، فٌضٌقون به ، إلٌلٌا رمزاً لمن « التٌنة الحمقاء»قصٌدة 

مثل التٌنة التً بخلت بظلها وثمرها على من حولها فقطعها صاحبها وأحرقها 

:   فٌقول إٌلٌا

نٌا بموكــــــــــــــِبه  ندِس الشجر *** عاد الربٌُع إلى الدُّ فازٌنْت واكتَسْت بالسُّ

كؤنها وِتٌد فً األِرض أو َحجـــــــــُر   ***وظلِت التٌنُة الحــــــــــــمـقاُء عارًٌة  

ٌُِطْق صاحُب البســـــــتاِن ُرإٌَتها  ها فهَوْت فً النِار تســــــتعُر   *** ولم  فاجتثَّم

َس ٌسُخو بما تسُخو الحٌاةُ به  ٌْ فإنه أحمُق بالِحْرِص ٌنتِحـــــــــُر *** من لَ
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فً القصٌدة فقط ، بل حرصوا على لٌس  (الفنٌة)التمسك بالوحدة العضوٌة -   4

لمٌخابٌل َنِعٌمة ، « الجفون همس»:  فً الدٌوان مثل دٌوان العضوٌةالوحدة 

.. إللٌاس قنصل« العبرات الملتهبة»إلٌلٌا أبو ماضً و« والجداول- الخمابل »و

تشبٌه ، : االهتمام بالصور الشعرٌة ، حٌث تتعاون الصور الجزبٌة من -   5

واستعارة ، وكناٌة ، ومجاز مرسل فً تكوٌن صورة كلٌة فرسموا بالكلمات صوراً 

تفوق ما ٌرسمه الرسام برٌشته ، أو ٌشكله المثال بؤصابعه ، أو ٌعزفه الموسٌقً 

.  بؤنغامه 

التحرر من قٌود الوزن والقافٌة  فتنوع شعرهم ما بٌن النثر الشعري والشعر -    6

ذي الوزن والقافٌة الموحدٌن واألناشٌد واألغانً الشعبٌة والقافٌة المزدوجة 

.                                والمقطوعات المتنوعة

هو شعر ال ٌتقٌد ال بالوزن وال بالقافٌة وٌحفل بالصور واألسالٌب : الشعر المنثور ) 

                                     (البالغٌة

المٌل إلى اللغة الحٌة والكلمة المعبرة والسهولة فً األسالٌب ، مثال لذلك -    7

.  لجبران" البالد المحجوبة " مطلع قصٌدة 

َعن ِدٌاٍر ما لَنا فٌها َصدٌق *** هَو ذا الَفجــُر َفقُومً َننَصِرف 

ٌَرجو َنباٌت ٌختلف  َزهُره َعن ُكلِّ ورٍد َوَشـــــقٌق *** ما َعسى 

اتخاذهم القصة وسٌلة للتعبٌر مما ٌساعد على تحلٌل المواقف الشعورٌة -    8

والعواطف اإلنسانٌة ، ومن تجسٌد الدالالت والمواقف والمعانً ، وتقابل اآلراء 

.   واألفكار وتصارعها 

 فٌم تختلف مدرسة المهاجر عن بقٌة مدارس الشعر الرومانتٌكً ؟: س 

متؤثرة باألدب األمرٌكً ومدرسة المهاجر كانت خارج الوطن العربً : جـ 

 نظام المقطوعة والشعر المرسل ، والشعر بإتباعوبالتجدٌد الشامل فً الشعر 
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 بكثرة الرمز والحنٌن إلى الوطن ، وشكوى المضمونوكذلك التجدٌد فً . المنثور 

. الغربة مع الدعوة إلى التفاإل 

سإال امتحان الدور الثانً )فٌَم اتفق شعراء المهاجر وفٌَم اختلفوا مع مدرسة الدٌوان ؟ : س 

 (م2008

اتفق شعراء مدرسة المهاجر مع مدرسة الدٌوان فً دعوتهم إلى التجدٌد : جـ 

واختلفوا عنهم فً أنهم لم ٌجعلوا شعرهم غارقاً فً الذهنٌة ، بل جعلوه محلقاً مع 

ًً وانطالقاً فً معانٌه ، وأخٌلته ، وأوزانه  إجابة ).العاطفة ، كما كانوا أكثر تحرراً

 (نموذج التصحٌح

 

  

العالم العربً ؟  ما أسباب نشؤة هذه المدرسة فً: س 

  :العالم العربً أسباب نشؤتها فً: جـ 

األولى : على الشعر العربً فٌما بٌن الحربٌن العالمٌتٌن الرومانتٌكٌة مسٌطرة ظلت

حتى نهاٌة الحرب العالمٌة  ( م1٩45-  م 1٩3٩) والثانٌة  ( م1٩1٨-  م 1٩14) 

 على حٌاتنا العربٌة عوامل سٌاسٌة (ظهرت) م ، حتى جّدت 1945الثانٌة سنة 

واجتماعٌة واقتصادٌة وثقافٌة ، خففت من اتجاه الشعراء إلى الرومانتٌكٌة ووجهتهم 

. واقعٌة بنسب متفاوتة فٌما بٌنهم  وجهة

 هذه المدرسة من حٌث المضمون والموضوع ؟ (سمات)ما خصابص: س 

  : هذه المدرسة من حٌث المضمون والموضوع (سمات)خصابص: جـ 

شًء من الرومانتٌكٌة ،  تؤثًرا بمن - أول األمر - خالط شعراء الشعر الجدٌد  - 1

سبقهم من الشعراء ؛ لكنهم ما لبثوا أن اتجهوا إلى الحٌاة العامة حولهم ٌصورون 
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هموم الناس ، ومشاكلهم ، وآمالهم وتطلعاتهم فؤصبح الشعر تعبٌر عن حٌرة إنسان 

القرن العشرٌن بٌن الرغبة فً الكسب المادي والتمسك بالقٌم الخالدة ، 

 : (أسئلة األشجار)  كقول محمد إبراهٌم أبو سنة فً قصٌدة

اللٌِل األشجاْر  فً سؤَلَْتنً

ًَ  أن ٌَّماْر   ُنْلقِ .. أنفَُسنا فً الت

أختاْر  أنْ  سؤلَْتنًِ

قلبً  أحاورُ  قُْلتُ 

الجنَّمِة ٌا قلبً ؟  معَنى ما

لْ  : قال  .تِصَل إلى اإلنساْن  فً نْفِسَك حتى تَجوَّم

الشعر تعبٌر عن الواقع بوجوهه المختلفة من فرح وحزن وتقدم وتخلف وصراع - 2

ما بٌن العدل والظلم والحرٌة والعبودٌة وغر ذلك من متناقضات الحٌاة 

  : (فصول ُمنتَزعة) كقول صالح عبد الصبور فً قصٌدته 

. الوغد  الزمنُ  جاءَ 

.  الغمد َصِدئَ 

د  جلدُ  وتَشقَّمقَ  . (تمزق)المقبِض ثمَّم تَخدَّم

. وطنً  ٌا آه

ٌشٌع فً شعرهم الحدٌث عن النهاٌة والموت، ٌقول الشاعر العراقً بدر شاكر  -  3

:    (إلى زوجتً الوفٌة-  لٌلة وداع ): السٌاب فً قصٌدته

أوصدي الباب فدنٌا لست فٌها 

لٌس تستؤهل من عٌنً نظرة 

سوف تمضٌن وأبقى أي حسرة ؟ 

التجربة الشعرٌة لم تقتصر علً العاطفة فقط بل جمعت إلً جانب ذلك مواقف  - 4

اإلنسان من الكون والتارٌخ والرمز الهادف وقضاٌا الوطن وإحٌاء التراث  
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:   ٌقول صالح عبد الصبور

ْب  ٌْ ِغ ٌَ َقْد آَن للشَُّعاِع أَْن 

ُإْوب ٌَ ب أَْن  ٌْ  َقْد آَن للَغِر

: مستوحٌاً قول الشاعر الجاهلً َعبٌد بن األبَرص 

ٌَإوُب  ٌَإوُب   *** َوُكلُّ ذي َغٌَبٍة  َوغابُِب الَموِت ال 

ما خصابص هذه المدرسة من حٌث التجدٌد فً الشكل والبناء الشعري ؟ : س

  : الشكل والبناء الشعري  فً خصابص هذه المدرسة من حٌث التجدٌد :جـ

التً نسمعها فً كالم الناس ، وترى ذلك فً  (العامٌة)استخدام اللغة الحٌة  -  1

لصالح عبد الصبور ، واستخدامه  (الناس فً بالدي)عناوٌن دواوٌنهم كدٌوان 

 .  (أنام على حجر أمً- كان ٌاما كان - إلى اللقاء ): لكلمات مثل 

. أسرف بعض شعراء المدرسة الجدٌدة فً استخدام اللغة العامٌة والكلمات األجنبٌة : س 

. وضح ذلك مبٌناً دوافعهم إلى هذا اإلسراف 

كان ٌاما " أكثر بعضهم من استخدام لغة قرٌبة من لغة الحٌاة ومن أمثلة ذلك : جـ 

؛ لٌخففوا من سٌطرة اللغة الكالسٌكٌة  "شربت شاٌاً فً الطرٌق- إلً اللقاء - كان 

والمعجمٌة ، وأن ٌخففوا من الجمالٌات الشكلٌة فً األسلوب ؛ ألن الواقعٌٌن ال 

 وسٌلة ال غاٌة ، - فً رأٌهم -ٌحبون المبالغة فً العناٌة باألسلوب ، فاألسلوب 

واألهمٌة كلها للمنطق والطرٌقة التً تسود األحداث والتعبٌر عنها ، كما حاولوا أن 

. ٌبتعدوا عن التقرٌرٌة ، والخطابٌة ، والتعبٌر المباشر 

ما الذي حاول شعراء المدرسة الجدٌدة أن ٌبعدوا عنه فً أسلوبهم الشعري ؟ : س 

 فً العناٌة باألسلوب والتقرٌرٌة والخطابٌة المبالغةحاولوا أن ٌبتعدوا عن : جـ 

 وسٌلة ال غاٌة ، واألهمٌة كلها - فً رأٌهم -والتعبٌر المباشر ؛ ألن األسلوب 

.  التً تسود األحداث والتعبٌر عنها للمنطق والطرٌقة
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االهتمام بالصور الكلٌة الممتدة ، وعدم االقتصار على الصور الجزبٌة من  -  2

 مما أدي شًء من الغموض الرمز واألسطورةتشبٌه واستعارة وكناٌة ، وتوظٌف 

.  فً تجاربهم الشعرٌة 

لمحمد إبراهٌم أبو سنة مثال لالهتمام بالصورة وتوظٌف " أسبلة األشجار " قصٌدة : س

. وضح . الرمز عند شعراء الواقعٌة 

اهتم  (أسبلة األشجار)بالفعل فمحمد إبراهٌم أبو سنة فً قصٌدته السابقة : جـ 

المادٌة بالصورة وتوظٌف الرمز حٌث اتخذ من تشخٌصه لألشجار مدخالً لتصوٌر 

 فً صورة والفقر على إنسان عصرنا ، فً صورة نهر قادم ٌجرف الناس ، الزاحفة

. غول ٌفر الناس منه

تتعاون فٌها األفكار والعواطف والصور والموسٌقى القصٌدة فٌها وحدة موضوعٌة  -  3

 . فً بناء هندسً متطور 

التحرر من وحدة البحر ووحدة القافٌة منعاً للملل ، واالكتفاء بوحدة التفعٌلة  - 4

دون ارتباط بعدد معٌن منها فً كل سطر ، فقد ٌتكون السطر من تفعٌلة واحدة أو 

 ًَ البٌت "ولٌس " السطر الشعري"أكثر دون شرط التساوي بٌن السطور ، ولهذا ُسِم

. ؛ لٌتفادوا الرتابة والملل واالفتعال فً القصٌدة التقلٌدٌة " الشعري 

ماذا ٌقصد بشعر التفعٌلة ؟ وما الفرق بٌنه وبٌن الشعر التقلٌدي من حٌث القدرة : س 

على التعبٌر عن أحاسٌس الشاعر وأفكاره ؟  

وحدة القصٌدة بدون التزام عدد معٌن  " التفعٌلة" شعر التفعٌلة ٌعتمد على اتخاذ : جـ 

منها ، فقد ٌقوم السطر الشعري على تفعٌلة واحدة أو اثنتٌن أو أكثر بدون قٌود ، أما 

الشعر التقلٌدي فٌكرر التفعٌلة بعدد محدد متساو فً كل شطر وفً كل بٌت ، 

.  فٌتكون من ذلك البحر

ٌُّد بالقافٌة الموّحدة فً القصٌدة التقلٌدٌة : علل : س  . تخلً شعراء الواقعٌة عن التق

. لٌتفادوا الرتابة والملل واالفتعال فً القصٌدة التقلٌدٌة : السبب : جـ 
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االعتماد على الموسٌقى الداخلٌة المتمثلة فً اختٌار األلفاظ والصور الموحٌة  -  5 

.  والمالبمة للموضوع وللجو النفسً 

 .شعورًٌة جدٌدًة  (دفعة)تقسٌم القصٌدة إلى مقاطع ، كل مقطع ٌمثل دفقةً  -  6

  

 

مفهوم المسرحٌة والعالقة بٌن األدب المسرحً وفن التمثٌل والحركة ما .س

وقد .  هً قصة تمثلٌة نعرض فكرة أو موضوعا من خالل حوار ٌدور بٌن شخصٌات مختلفة

ارتبط األدب المسرحً منذ نشؤته بالتمثٌل والحركة والتمثٌل هو الذي ٌعطً النص المسرحً 

.  قٌمته والقارئ ال ٌستطٌع أن ٌنفعل أو ٌتؤثر بالمسرحٌة إال إذا تخٌلها ممثلة أمامه

ما عالقة األدب المسرحً بالتمثٌل؟  : 2س  

عالقة تالزمٌة فمنذ قدٌم األزل واألدب المسرحً مرتبط بالتمثٌل وبعث الحٌاة فً النص : جـ

حتى أن القارئ ال ٌتمتع بالنص المسرحً أو ٌنفعل به إال ، األدبً عن طرٌق التمثٌل والحركة 

.ُمَمثلة أمامه أو تخٌلها كذلك المسرحٌةإذا كانت   

؟ من حٌث الحجم ما أنواع المسرحٌة : 3س  

: قد تكون المسرحٌة من: جـ  

.لٌوسف إدرٌس" ملك القطن" كمسرحٌة فصل واحد -  1  

.  ، وهً الغالبة حالٌاً ثالثة فصول-   2  

.لتوفٌق الحكٌم " الصفقة" كمسرحٌة خمسة فصول - 3  

قدٌماً وحدٌثاً  ؟" وحدة المسرحٌة " ماذا ٌقصد بمفهوم  : 4س  

:ٌقصد به " وحدة المسرحٌة "  لـالمفهوم القدٌم: جـ   

.فال ٌزٌد مدى أحداثها عن أربع وعشرٌن ساعة  : وحدة الزمان - 1  

. ؛ فال ٌقع الحدث المسرحً فً أكثر من مكان وحدة المكان - 2  

.حدث ربٌسً واحد (أي إطار)بحٌث تدور فصول المسرحٌة فً فلك  : وحدة الحدث - 3  

:أصبح الكاتب المسرحً الحدٌث ال ٌلتزم بذلك ، ولكنه مهتم بـ  : المفهوم الحدٌث    

.الوحدة المسرحٌة الناشبة عن الدقة فً توزٌع االهتمام  - 1  
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ومراعاة التوازن بٌن الفصول واألجزاء حتى تخضع لجاذبٌة النهاٌة ، فٌحذف التفصٌالت  -  2

التً ال تإدي إلى هذه النهاٌة وٌسرع ببعضها ، وٌإكد بعضها اآلخر ؛ ألنها عناصر أساسٌة فً 

.البناء المسرحً   

هٌكل العام للمسرحٌة ؟مَم ٌتكون ال : 5س  

  : هٌكل العام للمسرحٌة ٌتكون من ثالثة أجزاء هًال: جـ 

. وٌؤتً فً الفصل األول ، وفٌه ٌتم التعرٌف بموضوع المسرحٌة وشخصٌاتها :  العرض -  1  

وٌقصد به الطرٌقة التً ٌتم بها تتابع األحداث فً تسلسل طبٌعً من البداٌة إلى  : التعقٌد -  2

. الوسط إلى النهاٌة   

.عقدتها التً تتابعت من خاللها األحداثعن الذي تنتهً به المسرحٌة وٌكشف  : الحل - 3  

ما أسس بناء المسرحٌة ؟ : 6س  

: أسس بناء المسرحٌةمن : جـ   

 الصراع    - 4الشخصٌات          -  3 الحكاٌة          -2        الفكرة  -1

.  الحوار  أو األسلوب - 5        

.، وبٌن شروط جودتها تحدث عن الفكرة باعتبارها أساساً من أسس بناء المسرحٌة  : 7س   

تعتمد كل مسرحٌة على فكرة ٌحاول الكاتب أن ٌبرهن علٌها باألحداث واألشخاص ، وقد : جـ 

:تكون الفكرة فً جوهرها   

.ألحمد شوقً  (الست هدى)كفكرة مسرحٌة : اجتماعٌة -  1  

.لعبد الرحمن الشرقاوي  (وطنً عكا)كفكرة مسرحٌة  : سٌاسٌة -  2  

: شروط جودتها    

. ٌحقق المتعة والفابدة معاً (مكتمالً )أن ٌكون مضمون المسرحٌة ناضجاً   - 1  

المقصود )أال تقدم الفكرة مباشرة ، بل ٌجب أن تقدم فً إطار الحكاٌة المسرحٌة  -  2

ٌُعِمل المشاهد عقله .(أن   

. فً المسرحٌة ؟ ممثالً بالحكاٌةما المقصود  : 8س  

جسد المسرحٌة ، وعن طرٌقها تنمو وتتقدم ، بحٌث تتركز األحداث على قضٌة : الحكاٌة هً: جـ 

" مٌالد البطل"ٌدور حولها الصراع ، كفكرة البطولة ، التً ٌنعقد حولها الصراع فً مسرحٌة 

لتوفٌق الحكٌم ال عن طرٌق سرد األحداث ، ورواٌتها مجردة ، بل عن طرٌق توزٌعها بٌن 
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الشخصٌات بدقة وترتٌب وتدرج ، بحٌث ٌترتب الالحق على السابق مما ٌجعل التسلسل بٌن 

.األحداث منطقٌاً   

فما المقصود بها ؟ وما أنواعها ؟.. (الشخصٌات)من أسس بناء المسرحٌة  : 9س  

هً النماذج البشرٌة التً اختارها الكاتب لتنفٌذ أحداث المسرحٌة ، وعلى " الشخصٌات " : جـ 

» ، ومن أمثلة الشخصٌات شخصٌة ألسنتها ٌدور الحوار الذي ٌكشف عن طبٌعتها واتجاهاتها 

فً مسرحٌة « العباسة » ، وشخصٌة « مصرع كلٌوباترا» فً مسرحٌة أحمد شوقً « كلٌوباترا 

لعبد « الفتى مهران » فً مسرحٌة « مهران » عزٌز أباظة المسماة بهذا االسم ، وشخصٌة 

.الرحمن الشرقاوي   

  : أنواع الشخصٌات

: من حٌث الدور والتؤثٌر - 1  

.لتوفٌق الحكٌم" الصفقة"فً مسرحٌة  (مبروكة)كشخصٌة  : أساسٌةشخصٌة محورٌة - أ   

ٌنحصر دورها فً معاونة الشخصٌات المحورٌة كشخصٌة  : مساعدةشخصٌة ثانوٌة -  ب 

. فً نفس المسرحٌة " الصراف أو حالق القرٌة"  

  : من حٌث التطور والتكوٌن - 2

وهً التً ال تتغٌر صورتها خالل فصول المسرحٌة ، كما فً  : (مسطحة)شخصٌة ثابتة  - أ 

.مسرحٌات السلوك والعادات كشخصٌة البخٌل أو المرابً   

وهً التً تتكشف جوانبها تدرٌجٌاً مع األحداث ، كما فً  : (متطورة )شخصٌة نامٌة   -ب 

" اللحظة الحرجة"فً مسرحٌة  (سعد)المسرحٌات االجتماعٌة والوطنٌة والنفسٌة مثل شخصٌة

  م 1956لٌوسف إدرٌس حٌث ٌتحول سعد إلى بطل بمجرد إحساسه بالخطر الناشا من عدوان 

  :جوانب كل شخصٌة

كالحب  والنفسٌة كالغنى والفقر واالجتماعٌة من الطول والقصر الشكلٌة لكل شخصٌة جوانبها

والبغض ، وتظهر براعة الكاتب فً رسم كل هذه الجوانب من خالل األحداث وتطور الحوار 

.وتدفقه   

واذكر أنواعه.  المسرحً بالصراعوضح المقصود  : 10س .  

 من تناقض اآلراء ووجهات النظر بالنسبة لقضٌة أو فكرة ما بٌن الناشااالختالف : هو : جـ 

فلو اكتفى الكاتب بتقدٌم  (ال مسرح بال صراع): لك ٌقول النقاد ذولشخصٌات المسرحٌة ، 
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ما بٌنها من صراع فإنه ال ٌكون قد كتب مسرحٌة  شخصٌاته دون أن ٌضعها فً مواقف تظهر

حقٌقة ، إنما قٌمة المسرحٌة فً اجتماع شخصٌاتها إزاء قضٌة أو فكرة تتصارع فٌما بٌنها 

. حولها فتتفق أو تختلف لتنتهً غلبة وجهة نظر هذه الشخصٌة أو تلك   

" أهل الكهف "  مثل مسرحٌة اجتماعٌاً أو خلقٌاً أو ذهنٌاً قد ٌكون هذا الصراع  :  أنواع الصراع

.لتوفٌق الحكٌم   

ما المقصود بالحوار المسرحً ؟ وما شروط . الحوار هو المظهر الحسً للمسرحٌة  : 11س

 جودته ؟

اللغة التً تتوزع على ألسنة الشخصٌات فً المواقف المختلفة ،  :  الحوار المسرحً هو: جـ 

وتسمى العبارة التً تنطقها الشخصٌة بالجملة المسرحٌة التً تختلف طوالً وقصراً باختالف 

.المواقف ، كما تتفاوت فً فصاحتها تبًعا لمستوى الشخصٌة ، وطبٌعة الفكرة التً تعبر عنها   

  : شروط جودته  

. مناسبة الجمل الحوارٌة لمستوى الشخصٌة - 1  

. قدرة الجمل الحوارٌة على إٌصال الفكرة التً تعبر عنها - 2  

. تدفق الحوار وحرارته - 3  

 فصاحة الحوار النابعة من دقة تمثٌله للصراع وطبابع األشخاص واألفكار ، ال من - 4

  .فصاحته اللغوٌة 

ما الفرق بٌن الرواٌة والقصة القصٌرة والمسرحٌة ؟: 12س  

  :الفرق بٌن الرواٌة والقصة القصٌرة والمسرحٌة: جـ 

طوٌلة متعددة الشخصٌات ، متشابكة األحداث ، متنوعة األهداف ،  واألفكار فٌها  : الرواٌة

. وصف وسرد وتفصٌل   

محدودة المساحة والشخصٌات واألحداث والهدف ، تثٌر لدى القارئ شعوراً  : القصة القصٌرة

  .واحداً ، وهً كثٌفة تتمٌز بالوحدة العضوٌة

فتعتمد على الحوار الذي ٌقوم بتصوٌر األحداث ، وتنمٌة الصراع ، وتحرٌك  : أما المسرحٌة 

.المشاعر للوصول إلى النهاٌة   

متى أصبحت الظروف مهٌؤة لتطور المسرح المصري وتعدد اتجاهاته الفنٌة ؟   : 13س  
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م ، ونمو حركة 1919عقب ثورة  أصبحت الظروف مهٌؤة لتطور المسرح المصري: جـ 

.النضال الوطنً   

.وضح . م 1919كان لمحمد تٌمور ومحمود تٌمور فضل على المسرحٌة بعد ثورة  : 14س  

كان له فضل ترسٌخ المسرحٌة االجتماعٌة من خالل عدد األعمال  ( محمد تٌمور)األدٌب : جـ 

، ومشكلة  (العصفور فً القفص)التً تعالج مشكلة تربٌة األبناء تربٌة قاسٌة فً مسرحٌة 

  .(الهاوٌة)، وما ٌإدي إلٌه من انحالل األسر وخراب البٌوت ، وذلك فً مسرحٌة  (اإلدمان)

أضاف إلى المسرحٌة االجتماعٌة عناٌة خاصة بالمسرحٌة التارٌخٌة مثل  ( محمود تٌمور )  

.م 1949س ،  وقد صدرت سنة يعن الشاعر الجاهلً امرئ الق (الٌوم خمر)مسرحٌة   

متى دخل األدب المسرحً المصري مرحلة ازدهاره الحقٌقٌة ؟  وعلى ٌد من ؟ : 15س  

مع بداٌة الربع الثانً من القرن العشرٌن دخل األدب المسرحً المصري مرحلة ازدهاره : جـ 

.الحقٌقٌة    

أحمد شوقً رابد المسرحٌة الشعرٌة ، وتوفٌق : علً ٌد علمٌن من أعالم أدبنا الحدٌث هما - 

. الحكٌم رابد المسرحٌة النثرٌة   

.تحدث عن إبداع أحمد شوقً المسرحً  : 16س   

مجنون لٌلى )، و (م1927مصرع كلٌوباترا  ): كتب شوقً عدة مسرحٌات شعرٌة مثل : جـ 

ثم مسرحٌة ،  (م1932أمٌرة األندلس)، و (م1932عنترة )، و (م1931قمبٌز )، و (م1931

التً توفى قبل نشرها ، وجمٌع مسرحٌاته فً قالب شعري ما عدا  (الست هدى)فكاهٌة وحٌدة 

 ما عدا مسرحٌة كما أنها جمٌعاً  تستوحً موضوعاتها من التارٌخ  ، (م1932أمٌرة األندلس)

  .(الست هدى)

من رابد المسرحٌة النثرٌة فً األدب العربً ؟ وما اآلفاق المتعددة لمسرحٌاته ؟  : 17س  

عرفت المسرحٌة النثرٌة على ٌد توفٌق الحكٌم الذي بدأ نشاطه المسرحً النثري بمسرحٌة : جـ 

بالضٌف الثقٌل إلى االحتالل ، حٌث رمز أسلوب الرمز مستخدماً 1918سنة " الضٌف الثقٌل"

سنة " أهل الكهف "المسرحٌة الرمزٌة الذهنٌةثم " المرأة الجدٌدة" ، ثم ألف مسرحٌة اإلنجلٌزي

، 1954سنة " األٌدي الناعمة "والمسرحٌة االجتماعٌة، 1934سنة " شهر زاد "  ـ  ثم 1933

والمسرحٌة " نهر الجنون " و" أرٌد أن أقتل "  مثل والتحلٌلٌة النفسٌة، 1956سنة " الصفقة"و

" .مٌالد بطل " الوطنٌة مثل   
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؟ "  مٌالد بطل " ما الذي تصوره المسرحٌة الوطنٌة  : 18س  

تصور معنى البطولة الوطنٌة ، وأن البطل الحقٌقً لٌس الذي ٌتفوق فقط فً مٌدان من :  جـ 

مٌادٌن الرٌاضة ، بل إنه هو الذي ٌولد فً نٌران المعركة ، من أجل شرف الوطن وحماٌة 

مقدساته ، البطل الحقٌقً لٌس هو الذي  ٌدعً لنفسه بطولة ال ٌستحقها بل هو الذي تنصهر 

.نفسه فً نار المعركة ؛ حتى ٌنسى ذاته وأنانٌته   

ما التحوالت الوطنٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة التً شهدها المجتمع المصري بعد ثورة : 19س

م ؟ وما أثرها على األدب المسرحً ؟ 1952  

  :التحوالت الوطنٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة هً: جـ 

.     إلغاء النظام الملكً ، وإعالن الجمهورٌة - 

.تؤمٌم قناة السوٌس -   

. ضد العدوان الثالثً 1956تؤكٌد الشخصٌة القومٌة بعد انتصارها سنة -   

نتج : أثرها على األدب المسرحً   : عن ذلك تطور اإلبداع األدبً والمسرحً حٌث    

" المزٌفون"ظهرت مسرحٌات تنقد المجتمع المصري قبل الثورة وسلبٌاته مثل مسرحٌة  - 1

" الناس اللً فوق " و" والناس اللً تحت " لتوفٌق الحكٌم " األٌدي الناعمة"لمحمود تٌمور ، و

.لنعمان عاشور   

كما اتجه التؤلٌف المسرحً إلى تصوٌر القرٌة ، وكفاح الفالح من أجل األرض مثل  - 2

لتوفٌق" الصفقة " مسرحٌة  .لٌوسف إدرٌس " ملك القطن " الحكٌم و   

اللحظة "مسرحٌة :  مثل 1956ظهور مسرحٌات تصور الكفاح ضد الغزو الثالثً سنة  - 3

.لٌوسف إدرٌس" الحرجة  

ما المصادر التً استمد منها كتاب المسرح فً الستٌنات والسبعٌنات موضوعات : 20س

 مسرحٌاتهم ؟ وما أهم كتاب وأعمال تلك المرحلة  وما تالها ؟ 

  : لمصادر التً استمدوا منها موضوعات مسرحٌاتهما: جـ 

 التارٌخ تارة والتراث الشعبً عالجوهما معالجة عصرٌة فٌها إسقاطات رمزٌة على مشكالت

.الحاضر  وقضاٌاه   

  : أهم ُكتاب وأعمال تلك المرحلة- 
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الفتى مهران "من مسرح المقاومة ، و" م1962مؤساة جمٌلة "عبد الرحمن الشرقاوي فً  - 1

الحسٌن" مستمداً مادتها من العصر المملوكً فً مصر ، و" م1966 الحسٌن شهٌداً " و" ثابراً  

.مرتكزاً فٌهما على خلفٌة تارٌخٌة من العصر األموي " م1969  

" أحد أبرز شخصٌات التصوف اإلسالمً ، و" مؤساة الحالج " صالح عبد الصبور فً  - 2

.رإٌة عصرٌة لمجنون لٌلى الذي تناوله شوقً قبل ذلك " لٌلى والمجنون   

".ودماء على أستار الكعبة " ، و" الوزٌر العاشق " فاروق جوٌدة فً عصرنا الحالً فً  - 3  

، وسٌظل األدب المسرحً سابراً فً " الصٌاد " و" الشاعر" أنس داود فً مسرحٌته  - 4

.طرٌقه المتطور بعون هللا   

 

  

فما المقصود بها ؟ وما أنواعها ؟ . (الشخصٌات)من أسس بناء المسرحٌة   

هً النماذج البشرٌة التً تقوم بتنفٌذ أحداث المسرحٌة  : المقصود بالشخصٌات فً المسرحٌة. 

وتوجٌهها وعلى ألسنتها ٌدور حوار المسرحٌة الذي ٌكشف عن طبٌعة الشخصٌة ، ومن 

فً مسرحٌة كلٌوباترا " كلٌوباترا " الشخصٌات التً لقٌت ذٌوعاً فً مسرحنا المعاصر شخصٌة 

. فً مسرحٌة عزٌز أباظة " العباسة "  ، وشخصٌة   

  : أنواع الشخصٌة

 المسرحٌة القصة القصٌرة الرواٌة

 تتناول قطع طولً فً الحٌاة
وأحداثها  تتناول قطع عرضً فً الحٌاة

 قلٌلة

 تعتمد علً الحوار الذي ٌصور

وٌنمً الصراع  األحداث،

 وٌحرك المشاعر

 تتوغل فً أبعاد الزمن
وتثٌر لدى  تتوغل فً أبعاد الشخصٌة

 القارئ شعورا واحدا

 تتعدد شخصٌاتها
وتتمٌز بنوع من  غالبا ال تتعدد الشخصٌات

 الوحدة ٌقترب من الوحدة العضوٌة

 تمتاز بالطول
ووجهات النظر ال  قصٌرة مركزة كثٌفة

 تتكاثر
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بحجم الدور الذي تنهض به ، والتؤثٌر الذي تتركه فً األحداث ، كشخصٌة الفتاة  : محورٌة

. فً مسرحٌة الصفقة لتوفٌق الحكٌم  (مبروكة)  

ال ٌتعدى تؤثٌرها مجرد المشاركة فً تطوٌر الحدث ، والمعاونة للشخصٌة المحورٌة  ،  : ثانوٌة

وقد تكون الشخصٌة ثابتة فً صورة ال تتغٌر ، أو متطورة نامٌة ، ولكل شخصٌة جوانبها 

.الشكلٌة ، والكاتب المبدع الذي ٌستطٌع أن ٌرسم كل هذه الجوانب من خالل األحداث وتطورها  

.وضح المقصود بالصراع المسرحً ، واذكر أنواعه     

اجتماع شخصٌات المسرحٌة إزاء موقف أو فكرة ، تتصارع  : المقصود بالصراع المسرحً

فٌما بٌنها حول هذا الموقف أو تلك الفكرة ، وتتخذ منها مواقف أو مختلفة تمضً فً النهاٌة إلً 

غلبة وجهة نظر هذه الشخصٌة أو تلك وقد ٌكون الصراع اجتماعٌاً أو خلقٌاً أو ذهنٌاً مثل 

.لتوفٌق الحكٌم " أهل الكهف " مسرحٌة   

.تحدث عن الفكرة باعتبارها أساساً من أسس بناء المسرحٌة     

تنهض كل مسرحٌة على فكرة ٌحاول الكاتب أن ٌبرهن علٌها باألحداث واألشخاص  ، وقد 

تكون الفكرة فً جوهرها اجتماعٌة أو سٌاسٌة أو أخالقٌة  ، وفً كل الحاالت ٌنبغً أن ٌكون 

مضمون المسرحٌة ناضجاً ٌحقق المتعة والفابدة معاً ، كما ٌنبغً أال تساق الفكرة مجردة مباشرة 

.، بل ٌجب أن تقدم فً إطار الحكاٌة المسرحٌة   

كٌف ٌتناول الكاتب المسرحً شخصٌاته فٌها ؟. المسرحٌة : من الفنون النثرٌة الحدٌثة   

ٌتناول الكاتب المسرحً شخصٌاته فتؤتً الشخصٌة محورٌة وذلك بحجم الدور الذي تنهض به ، 

وقد تؤتً ثانوٌة إذ ال ٌتعدى دورها مجرد المشاركة فً . والتؤثٌر الذي تتركه فً األحداث 

تطوٌر الحدث ، ومعاونة الشخصٌات المحورٌة وفى كلتا الحالتٌن قد تكون الشخصٌة ثابتة تلزم 

كما قد تكون شخصٌة متطورة نامٌة ، ولكل شخصٌة مع ذلك جوانبها الشكلٌة . صورة ال تتغٌر 

.واالجتماعٌة والنفسٌة    

الحوار عنصر أساسً فً المسرحٌة ؛ ألنه هو المظهر الحسً لها ، والصراع هو قوامها - 

الفكري الذي تعلو قٌمة الحوار به كلما كان قادًرا على جعلنا نتمثل األشخاص فً زمانهم 

.   وصراعاتهم كما تقع بٌن األشخاص فً المسرحٌة    

فما المقصود بها ؟ اذكر ثالث شخصٌات لقٌت ذٌوعاً فً  (الشخصٌات)من أسس بناء المسرحٌة 

.مسرحنا المعاصر   
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وهً النماذج البشرٌة التً تقوم بتنفٌذ أحداث المسرحٌة وتوجٌهها ،  : (الشخصٌات)المقصود بـ 

. وعلى ألسنتها ٌدور حوار المسرحٌة الذي ٌكشف عن طبٌعة الشخصٌة ونواٌاها    

مصرع )فً مسرحٌة شوقً  (كلٌوباترا): ثالث شخصٌات لقٌت ذٌوعاً فً مسرحنا المعاصر- 

فً مسرحٌة ( مهران)فً مسرحٌة عزٌز أباظة ، وشخصٌة ( العباسة)وشخصٌة  . (كلٌوباترا

. لعبد الرحمن الشرقاوي  (الفتى مهران)شوقً   

؟ (الٌوم خمر): إلى أي فنون النثر تنتمً    

.   فن مسرحً  : (الٌوم خمر)-   

.المسرحٌة كالكابن الحً من حٌث هٌكلها العام :   -  علل لما ٌلً -    

 مَم ٌتكون هٌكل المسرحٌة ؟ 

 : ثالثة أجزاء  المسرحٌة كالكابن الحً من حٌث هٌكلها العام ؛ ألن هٌكلها العام ٌتكون من 

والتعقٌد وفٌه تتابع . العرض وفٌه ٌتم التعرٌف بموضوع المسرحٌة والشخصٌات المهمة فٌها 

والحل الذي ٌتوج خاتمة ، اإلحداث فً تسلسل طبٌعً من البداٌة إلى الوسط إلى النهاٌة 

. المسرحٌة وٌكشف تلك العقدة التً تتابعت من خالل األحداث   

  .(الجملة المسرحٌة)وضح المقصود بـ  

العبارة التً تنطقها الشخصٌة فً الموقف الواحد وتختلف  : (الجملة المسرحٌة)المقصود بـ 

طوالً وقصراً باختالف المواقف ، وتتفاوت فً فصاحتها طبقاً لمستوى الشخصٌة وطبٌعة الفكرة 

. التً تعبر عنها   

كٌف ٌمكنك بْعث الحٌاة فً نصها ؛ لٌنفعل القارئ بها ؟: عند كتابتك مسرحٌة   

ًّ أن أراعً أن المسرحٌة قصة تمثٌلٌة تعرض فكرة أو موضوعاً أو موقفاً من خالل حوار -  عل

وأن بعث الحٌاة ، ٌدور بٌن شخصٌات مختلفة ، وأن األدب المسرحً مقترن بالتمثٌل والحركة 

فً النص األدبً ٌكون بواسطة التمثٌل ، وهو الذي ٌعطً النص المسرحً قٌمته ،بل إن القارئ 

.      ال ٌستطٌع أن ٌنفعل بقراءة المسرحٌة إال إذا تخٌلها ممثلة أمامه فً فصول  ومشاهد   

 


