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ناصر شعبان

املراجعة النهائية  العامة فى مادة اللغة العربية - البـالغـــــة واألدب
أوال البالغة

التشبيه:
ويُحِذف  به فقط،   واملشبه  املشبه،  يعتمد على  البليغ(:  )التشبيه  1ــ 

وْجـه الشبه واألداة: مثل / ــ الشعر ليل . ــ القلب شراع. 
2ــ )التشبيه املجمل(: يعتمد على املشبه واملشبه به بجانب: وجه الشبه 
أو األداة. مثل /  ــ جنودنا مثل األسود. – خلقت من احلديد أشد قلبا.

3ــ )التشبيه املفصل(: وفيه أركان التشبيه األربعة: املشبه واملشبه به 
واألداة ووجه الشبه .

مثل/ ــ : كأن مشيتها من بيت جارتها    مر السحابة ال ريث وال عجل .
)4(ــ تشبيه التمثيل: وهو ما كان وجه الشبه فيه ُصوَرة منتـزعة من 

أشياء ُمتـََعِددٍة .
ـ: » أَلَْم تََر َكيَْف َضَرَب اهللُ َمثاَل َكِلَمة َطِيَبة  مثل، قول املولى – عز وجلـ 

َكَشَجرٍة َطِيَبٍة أَْصلَُها ثَاِبٌت َوَفْرُعَها ِفى الَسَماء«.
فيها  يصرح  ال  التى  التشبيه  من صور  وهو  الضمنى:  التشبيه  )5(ــــ 

بأركان التشبيه، وإمنا يفهم من الكالم عن طريق التلميح أو احلكمة.
مثل، قول املتنبى : 

مـا لـجـرح بـمـيـتٍ  إيــالُم َمـن يـُهن يَسهل الهواُن عليه 

االســـــتـعارة
1ــ االســـتعارة التصريحيـــة: وفيها يصرح باملشبه به، ويحذف املشبه .

مثل / قوله – تعالى ــ: » َواْعتَِصُمواْ ِبَحبِْل اهلِل َجِميعا َوالَ تََفَرُقواْ«:
2ــ االســــتعارة املكنيــة: وفيها يحذف املشبه به، ويكتفى باملشبه، مع 

إسناد شىء من صفات أو لوازم املشبه به إلى املشبه.
مثل / قول الشاعر: 

ركب املرء فى القناة سنانا كلما أنبت الزمان قناة 
املجاز املرسل: كلمة استُخدمت فى غير معناها احلقيقى ِلعالقة غير 

املُشابهة، مع قرينة مانعة من إرادة املعنى األصل
واملسببية،  والسببية  والكلية،  اجلزئية  منها:  املرسل:  املجاز  عالقات 

واعتبار ما سيكون، واعتبار ما كان، واحلالية، واملحلية، واآللية 
مثل، قوله – تعالى –: 

»أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَرَك « فى كلمة )صدرك( مجاز عن القلب، وعالقته: 
املحلية.

سر جمال املجاز: التوضيح واإليجاز مع الدقة فى اختيار العالقة.
الكنايـــــــــة:  تعريفهـــا: لفٌظ أُْطلق وأريد به الزم معناه مع جواز إرادة 

املعنى األصلى أحيانـا.
عــن  كنايــــة  موصـوف،  عــن  كنايـــة  صفــــة،  عــــن  كنايـــــة  أنواعها: 

نســـــبة ونريد بها نسبة الصفة إلى املوصوف.

   الـمـحـسنـات الـبـديــعـيـة
أنــــواع اجلنــــاس:

1ــ اجلنـــــاس التـــام: وفيه تختلف الكلمتان فى املعنى، وتتفقان فيما 
يلى:

نوع احلروف ــ وعددها – وهيئتها – وترتيبها.
2ــ اجلناس غير التام )الناقص(

اجلوانب  من  فقط  اثنني  أو  جانب،  فى  الكلمتان  تختلف  وفيه   *
املتشابهة التى ذكرت فى )اجلناس التام( وتتفقان فى باقى اجلوانب . 

* كما تختلفان فى املعنى أيضا.
 الســـــــــــجع: معناه / اتفاق الفاصلتني )نهاية اجلملتني( ــ من النثر ــ 

على حرف واحد.
مثال: قول قس بن ساعدة: إنه من عاش مات، ومن مات فات. 

أســــــــلوب القصـــــــر 
إن القصر ناشئ من قصر شىء على شىء، فيفيد التوكيد والتخصيص.

1ــ اجتماع النفى واالستثناء:   مثل:
قوله ــ تعالى ــ : »يَُخاِدُعوَن اهلَل َوالَِذيَن آَمنُوا َوَما يَْخَدُعوَن ِإالَ أَنُفَسُهم 

َوَما يَْشُعُروَن «.
2 ــ اســــتخدام ) إمنــا (:  بغرض التوكيد  مثل:

فإن همو ذهبت أخالقهم ذهبوا وإمنا األمم األخالق مـــا بقيت 
3ــ العطف بـحروف العطف التالية: ) بل – ال – لكْن (: مثل:

فقلت معاذ اهلل بل أنت ال الدهر فقالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا 
4ــ تقدمي ما حقه التأخير: مثل: 

ِ ُملُْك الَسَماَواِت َواأْلَْرِض َوِإلَى اهلَلِ امْلَِصيُر «. ــ قوله – تعالى ــ: »َوهلِلَ
5ــ تعريــــف املبتدأ واخلبــــر:  مثل :

ــــت اخلــصــم  فــيــك اخلـــصـــام، وأن يا أعدل الناس إال فى معاملتى  
واحلكم

التجربة الشعرية وأنواعها
أ(ــ تعريفـهـا: هى اخلبرة النفسية للشاعر عندما يقع حتت مؤثر )ما(.

ب(ــ أنواعـها:
1ــ جتربة ذاتيــة: تعبر عن ذات الشاعر، مثل قصيدة )املساء( خلليل 

مطران.
2ــ جتربة عـامـة: وهى التى تتجاوز ذاتية الشاعر إلى آفاق عامة مثل 

قصيدة: )النسور( ملحمد إبراهيم أبى سنة.
3ــ جتربة ذاتية حتـولت إلى عامة: حيث تبدأ التجربة ذاتية، ثم تدفعها 
)غربة  مثل  عامة،  إلى  فتتحول  العامة،  الوطنية  أو  اإلنسانية  املشاعر 

وحنني إلى الوطن( ألمير الشعراء أحمد شوقى .
عـناصـر التجـربة الشعـريـة 

1ــ عـنصر الفكـر: 
ويشتمل على: أــ فكرة عامة: وهى عبارة عن )موضوع القصيدة(.

ب ــ أفكار جزئية: وهى أفكار األبيات التى نستطيع حتديدها بحسب 
املعانى التى ساقها الشاعر.

2ــ عـنصر الوجـدان: 
كل  أو  والسعادة..،  أوالفرحة  واحلــب،  اإلعجاب  بـ:  إحساس  كل  هو 

إحساس بـ: األلم واألسى واحلسرة واحلـزن، أو بالتشاؤم واليأس
ــ ويشترط فى عـنصر الوجـدان ما يلى :
أــ صدق االنفعال واالندماج الشعورى. 

بــ البعد عن املحاكاة التى تشبه النقل عن اآلخرين .
جــ قد تكون التجربة خيالية وفى نفس الوقت صادقة فنيا ومقنعة 

الصور  ـــ  )ب(ـ والعبارات    األلفاظ  ـــ  )أ(ـ التعـبيـريـة:  الصورة  ـــ  )3(ـ  
واألخـيلة   )ج(ــ املوسيقى .

ثانيا: األدب
مراجعة األدب الشعرى
مدرسة اإلحياء والبعث

س/ ما أسباب ضعف الشعر فى العصر العثمانى؟ 
1 – انتشار اجلهل والفقر.       

مصادر  حرمان  عليه  ترتب  مما  الكتب  ونقل  املــدارس  إغــالق   –  2
الثقافة والتعليم.   

3 – سيطرة االستبداد وظهور اخلوف والظلم.
وأصحاب  الفن  ورجــال  واملهندسني  العلماء  من  اخلــبــراء  نقل   –  4

احلرف إلى تركيا  
5 – إلغاء ديوان اإلنشاء الذى كان ميدانا للتنافس بني األدباء. 

6 – فرض اللغة التركية لغة رسمية بهدف تتريك العالم العربى.
7 – جهل الشعراء وعدم وجود القدوة واملعلم الذى يساعد على تذوق 

الشعر.

س / ما مظاهر ضعف األدب فى العصر العثمانى؟ 
1 – سطحية األفكار واملوضوعات وتفاهتها.    

2 – ضعف األسلوب وركاكته. 
التجديد  عن  وابتعادهم  والتكرار  التقليد  إلى  الشعراء  اجتــاه   –  3

واالبتكار. 
4 – اإلكثار من املحسنات اللفظية املتكلفة التى ال تخدم املعنى. 

س / ما موقف البارودى من الشعراء السابقني؟ 
1 – اجته إلى مجاراة فحول الشعراء فى عصور القوة وانصرف عن 

محاكاة ضعاف الشعراء فى العصرين اململوكى والعثمانى. 
واألخيلة  املعانى  يتنافس معهم حول  وكأنه  القدماء  كان يجارى   – 2

فجارى وحاكى وعارض الشعراء القدامى أمثال: امرئ القيس والنابغة 
وعنترة. 

املدرسة الكالسيكية اجلديدة
اجتاه  تطوير  على  التالميذ  جيل  ساعدت  التى  العوامل  ما   / س 

البارودى؟ 
1ــ انفتاحهم على الثقافة الغربية: عن طريق معرفتهم اللغات األجنبية 

من خالل اختالطهم باألجانب وقراءة املترجمات. 
2 – النضال الوطنى الذى عمق الوعى بتراث األجداد وعظمة املاضى 

العريق. 
3 – اإلميان بفكرة اجلامعة اإلسالمية كرمز للمسلمني فى مواجهة 

االستعمار.
س / ما دور تالميذ البارودى فى النهوض بالشعر؟

1 –أنهم لم يقتصروا على املحاكاة والتقليد فقط وإمنا اهتموا بالناحية 
البيانية وحالوة املوسيقى. 

2 – أنهم أكثروا من التعبير عن التجارب الذاتية فى شعرهم.
3 –أنهم نوعوا فى أغراضهم وابتكروا املعانى.

4 – زيادة اهتمامهم باجلماهير وبالغير أكثر من اهتمامهم بالذات. 
5 – سهولة أسلوبهم الرتباطهم بالصحافة التى ظهرت وانتشرت. 

2- املدرسة الرومانسية
س/ متى ظهرت الرومانسية فى أوروبا واألدب العربى؟ وما أسباب 

ظهورها؟ 
عشر،  الثامن  القرن  نهاية  فى  ــا  أوروب فى  الرومانسية  ظهرت   / ج 

وظهرت فى األدب العربى مع بداية القرن العشرين. 
وأسباب ظهورها:  

1 – التأثر بالرومانسية األوروبية. 
2 – تغير ظروف املجتمع العربى سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. 

3 – التمرد على عيوب مدرسة اإلحياء والبعث والكالسيكية اجلديدة 
ومنها: 

أ – أن شعراء مدرسة اإلحياء والبعث أكثروا من االلتفات إلى القدمي 
ومحاكاته ومعارضته. 

ب – أن هؤالء الشعراء شغلهم شعر املناسبات واملجامالت. 
ج – أن الشاعر منهم انصرف عن نفسه وجتربته وأحاسيسه إلى ما 

هو خارجها. 
د – أنهم اهتموا كثيرا بالصياغة والتعبير على حساب املعنى والوجدان. 

ه – أنهم لم يهتموا بالوحدة العضوية فى قصائدهم اهتماما كامال.
س / ما العوامل التى جعلت مطران يتجه إلى الرومانسية؟ 

1– اطالعه على الشعر الرومانسى وبخاصة الفرنسى حني فر إلى 
فرنسا من اضطهاد األتراك بلبنان. 

2 – نشأته فى ربوع لبنان اجلميلة مما جعله يتجه إلى مفاتن الطبيعة 
ويحس بها. 

3 – عواطفه اجلياشة، وحسه املرهف، وموهبته القوية .

س / حتدث عن تطور القصيدة على يد مطران؟   
1– أصبحت القصيدة تعبر عن جتربة شعرية جتمع بني مشاعر قائلها 

واملستمعني إليها أو قارئيها. 
2 – التمسك بالوحدة العضوية التى جتعل القصيدة كال متماسكا مع 

االبتعاد عن وحدة البيت. 
3 – االهتمام باخليال لتوضيح الفكرة ونقل العاطفة. 

4 – االعتماد على اللغة احلية النابضة مع البعد عن األلفاظ الغريبة. 
بعض  إدخــال  مع  التقليدية  واألوزان  القافية  بوحدة  االرتباط   –  5

التجديد فيها.

س / ما خصائص الرومانسية عند مطران؟ 
1 – صدق العاطفة وحرارتها. 2 – حتليل العواطف اإلنسانية .
3 – اإلحساس بالغربة.  4 – حب اجلمال واخلير واملثل العليا .

5 – اخلواطر املضطربة. 6 – االتصال بالطبيعة مع تشخيصها ومزج 
النفس البشرية بها .

 مدرسة الديوان:
س / ما سبب تسمية مدرسة ) الديوان ( بهذا االسم ؟

واملازنى  العقاد  أصدره  الذى  والنقد«  األدب  فى  »الديوان  إلى  نسبة 
عام 1921 .

إلى  روادهــا  اجتــاه  وأسباب  الــديــوان،  نشأة مدرسة  س: حتدث عن 
التجديد؟

أوائل  الذى مر فى  العربى  الشباب  الثالثة ميثلون  الرواد  كان هؤالء 
ناشرا  العربى  الوطن  على  االستعمار  فرضها  بأزمة  العشرين  القرن 
الفوضى واجلهل والفقر لتحطيم الشخصية العربية اإلسالمية فلم يجد 
الشباب مع ضعف إمكاناتهم مجاال لنمو شخصيتهم وتصادمت آمالهم 

وطموحاتهم مع الواقع االستعمارى البغيض.

س / ما األسس الفنية التى قامت عليها مدرسة الديوان؟ 
ـ التعبير بحرارة عن جتربتهم الصادقة واملأساة التى يعيشها جيلهم.  1ـ 

2 – االجتاه إلى الذات الفنية فى شعرهم. 
3 – امليل إلى اخليال والتصوير ولذلك اتفقوا مع خليل مطران وساروا 

على نفس الدرب الذاتى العاطفى.

مدرسة أبوللو
س / ما ظروف نشأه مدرسة أبوللو؟ 

ظهرت فى بداية العقد الرابع من القرن العشرين وذلك: 
1 – بعد احتدام املعركة بني الديوانيني واإلحيائيني. 

وانصرف  الشعر  وتوقف شكرى عن  الديوانيون  اختلف  أن  بعد   – 2
املازنى إلى الصحافة. 

3 – بعد أن صار الطابع العام لشعر الديوانيني هو املبالغة فى الذهنية 
اجلافة. 

4 – بعد أن اقترب العقاد من شعر املناسبات الذى سبق له نقده.

س / استعمل شعراء مدرسة أبوللو اللغة استعماال جديدا. وضح.
فيقولون: العطر القمرى – األريج الناعم – شاطئ األعراف. 

ويكثرون من كلمات: احلقل –النور –الطغيان – املوت 
 – عيد   – عروس  الرمز:  واستخدام  الرشيقة  الكلمات  إلى  ومييلون 

جندول – عطر. 
ويستخدمون الكلمات األجنبية واألساطير: الكرنفال – أزوريس

إلى  املعنويات  »حتــويــل  أى:  التجسيم  إلــى  تصويرهم  فــى  ومييلون 
حسيات« 

إلى  األشــيــاء  حتويل   « أى:  التشخيص  إلــى  تصويرهم  فى  ومييلون 
شخوص«

س / ماذا أدخل شعراء مدرسة أبو للو على القصيدة من جتديد؟ 
1 – مالوا إلى حترير القصيدة من وحدة القافية وذلك بتعدد القوافى 

فى القصيدة الواحدة         
الهادئة ال الصاخبة، وذلك بكتابة القصائد  2 – امليل إلى املوسيقى 

املجزوءات 
فى بحور: الرمل – اخلفيف – الهزج. 

متأثرين  وأوزانها  قوافيها  تتعدد  مقاطع  إلى  القصيدة  تقسيم   –  3
بشعر املوشحات األندلسية 

4 – استخدام الشعر املرسل الذى ال يلتزم قافية والذى يستعمل أكثر 
من بحر 

   مثل: قصيدة الفنان ألحمد زكى أبو شادى. 
الرومانسيني جميعا  للقصيدة شأن  العضوية  بالوحدة  التزامهم   – 5

كـ»األطالل« لناجى. 
الرومانسية خارج الوطن

س / ما أسباب هجرة شعراء املهاجر إلى األمريكتني؟ 
املذهبى  ــصــراع  ال  –  2 1 – االضطهاد السياسى.  

الدينى. 
4 – التطلع إلى احلرية والكسب. 3 – الفقـر.    

س/ ما خصائص أدب املهاجر من حيث املوضوع والفن الشعرى؟
أوال: أ( التجديد فى املوضوع

1ــ حتقق فى شعرهم كثير من سمات الرومانسية فأثروا فى مدرسة 
أبوللو  وفى جمهور القراء بالوطن العربى عن طريق ما نشروه من شعر 

.2 ــ وخالفوهم فى البعد عن الذهنية اجلافة .
3ــ ملا كان للشعر عندهم دور فى تهذيب النفوس وإعالء احلق ونشر 

اإلنسانية  بالنزعة  اإلحــســاس  إلــى  ذلــك  دفعهم  فقد  واجلــمــال  اخلير 
واملناداة باجلامعة البشرية وهاجموا النزعة املادية.

4ــ نزعوا فى شعرهم إلى استبطان النفس اإلنسانية وذلك: ) بتأمل 
الشاعر نفسه ومشاركته الوجدانية ملن حوله(.                     

5ــ حفل الشعر لديهم بالتأمل فى حقائق الكون واحلياة واملوت مما 
أتاح خليالهم أن يجسد لهم األمور الوهمية ويجعلها حية. 

الروحية فى شعرهم  النزعة  التأمالت نشأت  6ــ من استغراقهم فى 
وبخاصة حني وازنوا بني الروحانية الشرقية واملادية الغربية مما جعلهم 

يلجأون إلى اهلل بالشكوى.
7ــ اجتهوا إلى الطبيعة وامتزجوا بها وجسدوها وجعلوها حية متحركة 

فى صورهم.
ثانيا: التجديد فى الفن الشعرى 

1 – املغاالة فى التجديد: غالى أدباء الشمال فى التجديد فسقطوا 
فى بعض األخطاء اللغوية والعروضية وذلك لبعدهم عن الثقافة العربية 

األصيلة، واندفاعهم نحو التجديد.
2 – االهتمام بالنثر: كان حظ أدباء الشمال فى النثر أكثر من حظ 

أدباء اجلنوب إذ أوشك أدب اجلنوبيني أن يقتصر على الشعر. 
الرمز قاصدين بذلك  إلى  الرمز: مالوا فى شعرهم  إلى  3 – ميلهم 

إلى دالالت تستنبط. 
4ــ التمسك بالوحدة العضوية: اهتم شعر املهاجر فى معظمه بالوحدة 
العضوية فى القصيدة الواحدة بل فى الديوان الواحد الذى يضم قصائد 

ذات طابع موحد.           
من  اجلزئية  الصور  تتعاون  حيث  الشعرية:  بالصورة  االهتمام   –  5
»تشبيه، وكناية واستعارة، ومجاز مرسل« فى تكوين صورة كلية حتى لنرى 
الشاعر يرسم بالكلمات كما يرسم الرسام بريشته، وقد حظيت الطبيعة 

جانبا كبيرا من ريشتهم التصويرية. 
6 – التصرف فى األوزان والقوافى.

املعبرة  والكلمة  احلية  اللغة  إلى  مالوا  احلية:  اللغة  إلى  امليل   –  7
وسالسة األسلوب. 

ثالثا- املدرسة الواقعية
س/ حتدث عن عوامل االجتاه إلى الواقعية؟ 

1 – ظهور جيل من الشعراء نشأ فنيا مع احلرب العاملية الثانية وعانى 
من ويالتها.

فى  رغبة  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  العربى  الوعى  استيقاظ   –  2
التحرر من االستعمار ومن ظلم احلكم الداخلى واغتصاب فلسطني سنة 

 .1948
بحركات حترر  القيام  إلى  أدى  عامليا مما  الشعبى  الوعى  منو   –  3

وحصول الكثير من الدول على استقاللها. 
4 – ازدياد النفوذ الصهيونى فى فلسطني واغتصاب الضفة الغربية 

وقطاع غزة. 
5 – ازدياد الصراع بني الغرب الرأسمالى والشرق االشتراكى مما أدى 
إلى تعدد املذاهب السياسية والفكرية واملذهبية مما هيأ مناخا جديدا 

للفكر والشعور معا.
6 – ظهور القلق والشعور باالغتراب واإلحساس بخطر املوت والفناء 

فوجد الشعراء أن عليهم مقاومة وسائل الدمار بشعرهم. 
س / ما خصائص الشعر الواقعى من حيث املوضوع والفن الشعرى ؟

أ- التجديد فى املضمون
1 – خالط شعرهم فى أول األمر شىء من الرومانسية ولكنهم ما لبثوا 
أن اجتهوا إلى العامة يصورون هموم الناس ومشاكلهم.                           

2 ــ كان فهمهم الشعر على أنه التصاق بالواقع وإحساس به ومن ثم 
التعبير عنه بوجوهه املختلفة من صدق وزيف وتقدم وتخلف وغير ذلك. 

3 – يشيع فى شعرهم حديث عن النهاية واملوت. 
ب- التجديد فى البناء الشعرى 

1 – استخدموا اللغة احلية التى نسمعها فى كالم الناس، ونرى ذلك 
فى عناوين دواوينهم مثل: ))الناس فى بالدى (( لصالح عبدالصبور.                      
2 – االهتمام بالصورة وتوظيف الرمز واألسطورة فى غير ما يقتصرون 
فيه على الصور اجلزئية بل يتعدى إلى الصور الكلية املمتدة وإن أسلمهم 

ذلك االستخدام الرمزى واألسطورى إلى شىء من الغموض أحيانـا. 
3 – أقاموا من القصيدة وحدة عضوية جتتمع فيها األفكار والعواطف 
وتنبه  القارئ  فطنة  يستدعى  متطور  نام  بناء  فى  واملوسيقى  والصور 
ملتابعته واستيعابه نظرا للبناء الهندسى الذى أقامه الشاعر على نحو ما 

تصمم عليه القصة أو املسرحية.                   
السمات الفنية العامة للمدراس الشعرية

)1( السمات الفنية ملدرسة اإلحياء والبعث
وحـــــدة  ـــت  ـــي ـــب ال  –  2 1ــ مجاراة القدماء فى القصيدة القدمية . 

القصيدة.
3 – تعدد األغراض داخل القصيدة الواحدة. 

4 – العناية بجالل الصياغة وقوة األسلوب وروعة التفكير. 
5 – متابعة القدماء فى موضوعاتهم من مدح وغزل. 

6 – اقتباس املعانى األصيلة والصور واملوسيقى من القدماء. 
7 – وحدة الوزن والقافية.

 )2( السمات الفنية ملدرسة الكالسيكية اجلديدة
 1 – البيت وحدة القصيدة.           2 – وحدة الوزن والقافية. 

3 – التأثر باخليال القدمي واقتباس املعانى من القدمي. 
4 – تعدد األغراض داخل القصيدة الواحدة. 
5 – العناية بجالل الصياغة وقوة األسلوب. 

6 ــ غلبة البيانية ) أى: غلبة اجلانب البيانى على املضمون واملعنى (. 

 )3( السمات الفنية للرومانسية عند مطران
1 – الوحدة العضوية.     2 – صدق العاطفة وحرارتها. 

4 – اإلحساس بالغربة.  3 – حتليل العواطف اإلنسانية.      
6 – اخلواطر املضطربة.  5 – احلزن والتشاؤم.  

بالطبيعة  االتصال   –  8 7 – حب اخلير واجلمال واملثل العليا.  
وتشخيصها. 

)4( السمات الفنية ملدرسة الديوان
2 – شيوع الروح الرومانسية.  1 – الوحدة العضوية .  
4 – احلزن واأللم والتشاؤم.  3 – الطموح والتطلع للمثل العليا.  

6 – الصدق والبعد عن املبالغات واملناسبات  5 – ذاتية التجربة.  
7 – التخلص من تأثير اآلداب القدمية والتراث الشعرى .

8 – عدم االهتمام بوحدة الوزن والقافية.
9 – وضع عنوان للنص أو الديوان .

 
)5( السمات الفنية ملدرسة أبوللو

1 – اإلميان بذاتية التجربة واحلنني ملواطن الذكريات. 
واملجازات  األلفاظ  استعماال جديدا فى دالالت  اللغة  استعمال   – 2

والصور. 
3 – التشاؤم واالستسالم لآلالم واألحزان. 

4 – حب الطبيعة والولوع بها ومناجاتها. 
5 – تعدد املوضوعات الشعرية بني املرأة وظلمها. 

)6( السمات الفنية ملدرسة املهاجر
إلى  الــدعــوة   –  3 القصيدة.  عنونة   –  2 1 – الوحدة العضوية . 
4 – النزعة اإلنسانية. 5 – العناية بالتصوير وخاصة الصور  التفاؤل.  

7 – االمتزاج الكامل بالطبيعة.  الكلية. 6 – األلفاظ السهلة.  

املقـــــــــال
ذكر  مع  الشكل  أو  احلجم  حيث  من  املقال  ــواع  أن عن  / حتــدث  س 

خصائص كل نوع. 
املقال القصير :ــ ويطلق عليه: العمود الصحفى أو اخلاطرة الصحفية 

ومن خصائصه: 
2 – تعرض بطريقة مركزة شائقة.  1 – يتناول فكرة واحدة.   
3 – أسلوبها واضح وعباراتها سهلة.    4 – طولها ال يزيد عن 

صفحتني. 
5 – لها عنوان ثابت – غالبا – مثل: ) فكرة ( ملصطفى أمني .

6 – كل مقال يعرض جانبا واحــدا من جوانب احلياة ) سياسية – 
دينية – اجتماعية.. ( 

ب – املقال الطويل :ــ ومن خصائصه: 
1 – يتناول موضوعا ما أو قضية ما.  2 – يعرض بطريقة شائقة. 

3 – األسلوب الواضح والعبارات السهلة. 
4 – طوله يتراوح ما بني صفحتني إلى عشر صفحات. 

كتابه )طه  أبــرز  ومــن  واإلقــنــاع  اإلمتاع  5 – احلــرص على عنصرى 
حسني/أحمد أمني/العقاد(

األسلوب مع ذكر خصائص  املقال من حيث  أنــواع  س / حتدث عن 
كل نوع. 

أ – املقال ذو األسلوب األدبى: وخصائصه هى :ــ 
األفـــكـــار  ــب  ــي ــرت ت  –  2 1 – التأنق فى اختيار األلفاظ والعبارات.  

4 – جمال األسلوب.  3 – الصياغة الفنية.   وانسجامها.  
األدلـــــة  عـــلـــى  االعـــتـــمـــاد   –  6 5 – مزج الفكر باإلحساس.  

7 – التصوير احلى واإليقاع املوسيقى.  اخلطابية.  

ب – املقال ذو األسلوب العلمى املتأدب: وخصائصه هى: 
ـــة.    ـــق شـــائ جــــــذابــــــة  صـــــــــورة  فــــــى  احلــــقــــائــــق  إبـــــــــــراز   –  1
واملـــوضـــوعـــيـــة  الـــــدقـــــة   –  3 2 – ترتيب الفكرة وتسلسلها.  
فى  وتــتــمــثــل  الــصــيــاغــة.  جــمــال  مــن  يخلو  ال   –  4 فى العرض.  
قليلة.                                                                                                            املوسيقى فى أحيان  التوضيحية واإليقاع  بعض الصور اخليالية 
مع  املعانى  أداء  فى  الدقة  بني  املتأدب  العلمى  األسلوب  يجمع  وهكذا 

القدرة على التأثير واإلمتاع

 ج – املقال ذو األسلوب العلمى:    
1 – إبراز احلقائق العلمية .

2 – يخلو من جمال الصياغة.     3 – الدقة فى عرض احلقائق. 

س / ما السمات األسلوبية للمقال؟ 
• هناك سمات أسلوبية عامة تتفق فيها جميع املقاالت وهى :ــ 

الغامضة  والصور  الغريبة  األلفاظ  عن  بالبعد  األسلوب  وضوح   –  1
واأللفاظ املبتذلة )ويهتم الرافعى بالغموض أحيانا(.

الضعيفة  واأللفاظ  واحلشو  التطويل  عن  بالبعد  األسلوب  قوة   –  2
القلقة متنافرة احلروف واجلمل الركيكة املفككة.

3 – جمال األسلوب عن طريق اللفظ املالئم والصور اجلميلة وبعض 
املحسنات غير املتكلفة.

 الروايـــــــــة
س / ما العناصر املكونة للرواية؟ 

متنوعة  اجتــاهــات  ميثلون  الذين  الــروايــة  أبطال  هم  الشخصيات: 
وأعمارا متفاوتة وبيئات مختلفة وهم من البشر غالبا، ولكنهم فى بعض 

األحيان قد يكونون من احليوانات أو النبات أو حتى اجلماد. 
األحداث: هى تلك األفعال التى تنجزها الشخصيات وقد تتفق أحداث 

بعض الشخصيات وقد تختلف 
الصراع: هو ذلك التصادم بني األحداث املختلفة نتيجة اختالف اآلراء 
بني الشخصيات املتعددة فقد تتبنى شخصية ما وجهة نظر تصادم وجهة 

نظر لشخصية أخرى ويدور الصراع. 
فى  االندماج  على  القارئ  تساعد  التى  القصة  مقدمة  هى  البداية: 

األحداث. 
الوسط: هو ذروة األحداث التى يتعقد فيها الصراع وتتصادم اآلراء 

ويصل القارئ هنا إلى أكبر حد من التشويق. 
الصراع  حدة  وتخف  األمــور  فيها  تتكشف  التى  النقطة  هى  النهاية: 
السابقة  األحــداث  على غموض  األضــواء  يلقى  إلى حل  القارئ  ويصل 

ولهذا يسمونها » حلظة التنوير«. 

س / ما أنواع الرواية املصرية فى شكلها التقليدى؟ 
2 – الرواية الرومانسية. 1 – الرواية الواقعية.   
4 – رواية اخليال العلمى. 3 – الرواية التاريخية.   

س / مثل للرواية الرومانسية مع ذكر أهم مميزات الرواية الرومانسية؟
أمثلة للرواية الرومانسية: ) رد قلبى – إنى راحلة ( » ليوسف السباعى«.
وأهم ما تتميز به ما يلى: 1 – احلدة العاطفية. 2– احلزن والتشاؤم. 
3– العطف على البؤساء      4 – متثل املــوت.    5 – التطلع إلى العالم 

املثالى.        6 – الولوع بالطبيعة. 

س / حتدث عن مفهوم الرواية التاريخية وما هدفها؟ ومن روادها ؟ 
تصوغه  ثم  التاريخ  من  موضوعها  تلتقط  التى  الرواية  هى  مفهومها: 
بطريقة روائية تعتمد على التشويق وتركز على الصراع البشرى وقد يكون 
املوضوع تاريخيا ويحمله املؤلف إسقاطات معاصرة تهدف إلى إثارة الوعى 

القومى .
هدف اإلطار الروائى:  

2 – يثير التشويق.  1 – مينح املادة التاريخية حبكة روائية.   
نبل  ـــن  ع ــكــشــف  ي  –  4 3 – يحول األحداث اجلافة إلى صراع حى.  

العواطف. 
روادها: منهم ) جورجى زيدان، على أحمد باكثير، جنيب محفوظ، محمد 

فريد أبو حديد( 

س / قارن بني القصة القصيرة والرواية؟
الرواية 

2ــ تتناول قطاعا طوليا.   1 – تتناول حياة بأكملها.  
قالبها  يحدد  4 – طولها  3 – أقرب إلى التوغل فى أبعاد الزمن.  
يــنــظــر  ـــا  ـــه ـــب ـــات ك  –  5 أى: طول الرواية هو السبب فى كثرة أحداثها. 
وكثرة  الشخصيات  بتعدد  تسمح  نظرة  أقطارها  مختلف  من  احلياة  إلى 

6 – إيقاعها هادئ األحداث.  

القصة القصيرة
قــطــاعــا  ـــاول  ـــن ـــت ت  –  2 1ــ تتناول جانبا واحدا من جوانب احلياة. 

عرضيا.
طولها  يــحــدد  4–قالبها  3 –أقرب إلى التوغل فى أبعاد النفس. 

أى: احلدث الذى تتناوله هو الذى يتحكم فى طولها.
6 – إيقاعها سريع. 5ــ كاتبها ينظر إلى ناحية واحدة فى املجتمع. 

القصة القصيرة
س / علل: تعد القصة القصيرة أقرب الفنون األدبية إلى روح العصر؟ 

ج – 1 – ألنها انتقلت مبهمة القصة الطويلة من التعميم إلى التخصيص. 
2 – اكتفت بتصوير جانب واحد من جوانب حياة الفرد أو زاوية واحدة 
من زوايا الشخصية اإلنسانية أو موقف واحد من املواقف أو خلجة واحدة 
من خلجات النفس اإلنسانية تصويرا مكثفا يساير روح العصر السريعة فى 
إيجاز يؤدى إلى جالء حقيقة واحدة من خالل عنصرى الوحدة والتكثيف 
دفعة  القارئ  ويتلقاها  التخصيص  إلى  التعميم  من  الكاتب  فيها  .ينتقل 

واحدة.
 س/ ما األسس الفنية التى قامت عليها القصة القصيرة؟ 

واملوقف  والفكرة  واحلــدث  الدافع  وحــدة  وتشمل:  الوحدة:  مبدأ   –  1
والهدف واالنطباع والقصة القصيرة تشمل فكرة واحدة تعالج بهدف واحد 
الوقت نفسه نحو  وطريقة واحدة ولهذا فإن لكل كلمة هدفها وتسير فى 
الهدف األسمى خطوة لألمام وبهذا املبدأ تتميز القصة اجليدة عن غيرها 
فطبيعة القصة اجليدة ال تسمح بعناصر مختلفة تدخل فى نسيجها حتى ال 

يوجد أكثر من مركز لالهتمام. 
2 – مبدأ التكثيف: وهو مبدأ يلزم أن يكون إيجابيا لسببني:ــ 

أ – القصة القصيرة تعالج موضوعـا واحدا ولذا يجب أن يكون مركزا. 
ب – القارئ يتلقى أثرها ككل وفى احلال فال بد أن تكون مكثفة لتحدث 

أثرها. 
عن  املؤلف  يسوقها  التى  املعلومات  بها  ونعنى  اإلنشاء:  تفاصيل   –  3
القصة  ففى  ذلــك،  وغير  والــصــراع  واحلـــوار  الشخصية  لوصف  القصة 
القصيرة وحرصا على تأكيد مبدأى الوحدة والتكثيف    فإن هذه التفاصيل 

يجب أن تكون جزءا فى البناء الكلى فمثال:
أــ الشخصيات: يجب أن تكون فى التحام تام وليست هناك حاجة إلى 
شخصيات ثانوية كما أن الوصف الطويل للشخصية يصبح زائدا عن اللزوم. 
ب – احلـوار: قد ال تشتمل عليه القصة فإن وجد لزم أن يكون جزءا من 
بنائها العضوى وعامال من عوامل الكشف عن أبعاد الشخصية أو التطور 

باحلدث أو الكشف عن الفكرة املراد التعبير عنها 
ج – الصراع: أصبح مبثابة العمود الفقرى فى بعض القصص احلديثة 

دــ عنصر الصدق:
هـــ التشويق: بحيث تعمل القصة على اإلثارة والترقب .

معلم خبير مبدرسة السعيدية الثانوية

احللقة الثالثة


	9-16.pdf
	p.10


