 )1ذاتٌة  :و هً ما تعبر عن ذات الشاعر و تصور
أحاسٌسه و مشاعره الخاصة.

أنواع الشعر من حيث موضوعاته:


الشعر السٌاسً  :وهو نوعان:

 )1شعر سٌاسً وطنً ٌ :عبر فٌه الشاعر عن حبه لوطنه
وتعلقه به ووصف جماله  ...وهو قدٌم فً الشعر العربً.
 )2شعر سٌاسً تحرري  :وهو الذي ارتبط بحركات التحرر و
المقاومة ( ثورة التحرٌر الجزائرٌة  /القضٌة الفلسطٌنٌة ) وقد
تعددت موضوعاته :االشادة بالثورات  /التندٌد بالظلم و
االستعمار  /تمجٌد الشهداء ..وقد نشط فً مطلع القرن العشرٌن
..


الشعر االجتماعً  :ما تناول فٌه الشاعر قضاٌا إجتماعٌة

( العلم  /األخالق /المرأة /التعلٌم  /الفقر ...


الشعر التأملً :وهو غرض شاع فً العصر الحدٌث
ٌتوجه فٌه الشاعر بالحدٌث والمناجاة والتؤمل والتفكٌر فً
كل ما ٌحٌط به من ظواهر و شإون الحٌاة بحثا عن
الحقٌقة وأسرار الوجود.من امثلته قصٌدة النهر المتجمد
لمٌخائٌل نعٌمة..

الهدف من الشعر السٌاسً التحرري  )1 :دعم الكفاح المسلح
ضد االستعما ر واالحتالل األجنبً )2 .نشر الوعً السٌاسً
والتحفٌز للمقاومة والتصدي للطغاة الظالمٌن )3 .تخلٌد مآثر
األمة وأمجادها وكفاحها  )4.االشادة بالبطوالت ..
النزعة االنسانٌة فً الشعر  :هً أن ٌتجاوز الشاعر الحدود
االقلٌمٌة والوطنٌة لٌحلق فً أجواء إنسانٌة معبرا عن قضاٌا
الناس عامة ومدافعا عن القٌم والمثل العلٌا التً تشمل االنسانٌة
جمعاء ( الحرٌة  ,المساواة  ,رفض الظلم )....
التجربة الشعرٌة :هً ما ٌتؤثر به الشاعر ( موضوع أو قضٌة
 )...نفسٌا وفكرٌا وشعورٌا ثم ٌعبر عنه فً قالب شعري مناسب
.وموضوعات التجربة متنوعة تشمل كل نواحً الحٌاة( ذاتٌة ,
سٌاسٌة  ,اجتماعٌة ,تؤملٌة )..وهً نوعان :

نثر قصـــــــٌدة  :تحوٌلها من شكلها الشعري الى نثر ( فقرة ) مع
االلتزام بمضمون االبٌات والتقٌد بالضمائر التً وظفها الشاعر.

 )2عامة  :وهً ما تتجاوز ذاتٌة الشاعر لتعبر عن آفاق عامة
سٌاسٌة أو اجتماعٌة...
** الموسٌقى فً الشعر (اإلٌقاع ) :للموسٌقى دور أساسً فً
الصٌاغة الشعرٌة ألنها تساعد على وصول األفكار والمشاعر فً
صورة صوتٌة رائعة تؤنس لها النفس .وهً نوعان :
* خارجٌة  :موسٌقى الوزن والقافٌة

.

* داخلٌة  :عن طرٌق التجانس بٌن الكلمات والحروف والتكرار
وحسن اختٌار األلفاظ.
التكرار :للتكرار وظٌفة تؤكٌدٌة فهو ٌرسخ
المعنى فً الذهن ووظٌفة اٌقاعٌة ٌساهم فً إٌقاع
داخلً ٌحقق انسجاما موسٌقٌا خاصا.
أنواع المقالة:



مقالة سٌاسٌة :تتناول موضوعا سٌاسٌا ( الثورات ,
الشهداء  ,اإلستعمار ,الدٌمقراطٌة)...
مقالة اجتماعٌة :تتناول موضوعا اجتماعٌا(.العلم  ,العمل
...مقالة نقدٌة :تتناول موضوعا نقدٌا ( قضٌة أدبٌة )

الرمــــز فً األدب العربً  :الرمز من التقنٌات التً ٌكثر استخدامها
فً الشعر العربً المعاصر وهو وسٌلة ٌعتمدها الشاعر لإلٌحاء بدل
المباشرة و التصرٌح .
أنواعه  )1 :الرمز األسطوري .السندباد  ,التنٌن ,شهرزاد ,
سٌزٌف )2..الرمز التارٌخً  :بلقٌس  ,عنترة ,صالح الدٌن..
)3الرمز األدبً :ابوتمام  ,المتنبً  )4..الرمز الطبٌعً :الشمس ,
الرٌح  ,الزلزال ,البركان  )5...الرمز المكانً :القدس ,األوراس
,بغداد )6.الرمز الدٌنً :أٌوب (س) ٌ ,وسف (س) .لٌلة القدر...
وظٌفته :تقوٌة المعنى وتكثٌفه وٌزٌد النص عمقا وجماال وٌرتقً
بشعرٌة القصٌدة وٌعمق داللتها إذا احسن توظٌفه مما ٌجعلها أشد
تاثٌرا فً القاريء ..

االسطورةٌ :قصد بها الخرافة واألباطٌل والحكاٌات العجٌبة تروي أحداثا ً
ف شعراء مدرسة التفعٌلة بتوظٌف
خٌالٌة وقعت منذ زمن بعٌد  .ولم ٌكت ِ
األسطورة فحسب  ،بل أعادوا صٌاغتها للتعبٌر عن واقعهم الوطنً أو
القومً ،أو اإلنسانً.ومن األساطٌر  :سٌزٌف ,شهرزاد  ,شهرٌار
,السندباد....وظٌفتها )1 :توسٌع آفاق المخٌلة عن طرٌق الحلم والتخٌل.
 )2زٌادة اإلٌحاء والتؤوٌل  )3.تكثٌف المعانً  )4تضفً على النص
الشعري دالالت واٌحاءات جدٌدة  )5إثارة اإلحساس بالغرابة الغموض..
أسباب ظهور المدرسة الواقعٌة فً الشعر ( الشعر الحــــر):
ظهرت مدرسة الشعر الحر سنة  1947على ٌد الشعراء الشباب
فً العراق  :نازك المالئكة  ,البٌاتً  ,السٌاب...
 1اجتماعٌة :مظاهر التغٌٌر التً حدثت فً المجتمعات .العربٌة
.2التطور الحاصل فً كل نواحً الحٌاة  3.الرغبة فً التجدٌد
ومساٌرة العصرٌ 4.قظة الوعً العام بعد الحرب العالمٌة الثانٌة
.5نكبة فلسطٌن واغتصابها من طرف الصهاٌنة .6القلق
واالضطراب والخوف من المجهول الذي مٌز االنسان فً هذا
العصر.7.اإلنفتاح على االداب الغربٌة والتؤثر ببعض تٌاراتها8.
رفضهم لالتجاهات الرومانسٌة شعورا منهم بعدم مالءمتها
للعصر 9.رفض الشعراء الشباب للتقلٌد والنفور من نموذج
القصٌدة القدٌم الذي ٌرونه ٌقٌد حرٌة الشاعر .10محاولة فرض
الذات..واستقاللٌة الفكر واالبداع بعٌدا عن كــل القٌود .



أهم الروابط التً تحقق إتساق النص وانسجامه:

*  /1الحروف :الجر والعطف  /2الضمائر  /3أسماء الموصول /4
أسماء االشارة  /5التكرار (ٌمثل الطالب لكل عنصر بما ٌناسب من
النص)
الخصائص الفنٌة ألسلوب الشاعر غالباً واحدة وهً :
 - 1وضوح األفكار وترابطها  2صدق العاطفة  -3العناٌة باختٌار األلفاظ .
 - 4روعة التصوٌر

تقنٌة التلخٌص )1 :االلتزام بمضمون النص )2 .صٌاغته باألسلوب
الخاص  )3مراعاة الحجم ( ما بٌن  5و  6أسطر)  )4عدم اإلشارة
الى صاحب النص.

جدول لمواضيع اللغة العربية وآدابها حسب ورودها في
إصدار سابق للمفتشية العامة للبيداغوجية للتعرف على

بالغـــــــــــــة

بعض من انواع موضوعات النصوص و التقويم النقدي.
شعبة لغات أجنبية

شعبة آداب وفلسفة
رقم م

األديب

نوع الموضوع

التقويم
النقدي

أحمد شوقً

مدح الرسول صلى هللا
علٌه وسلم
( شعــــــــر)

أسباب ظهور شعر
المدٌح النبوي

الشٌخ محمد
البشٌر االبراهٌمً

مقال اجتماعً (
الشباب)

محمود دروٌش

مقال سٌاسً ( معاناة
الشعب الفلسطٌنً تحت
االحتالل)

خصائص أسلوب
االبراهٌمً( مدرسة
الصنعة)
ابراز نزعة الكاتب
 /و أهم خصائصها

نزار قبانً

شعر سٌاسً ( قومً)
مفعم بالحزن وااللم لحال
األمة العربٌة الٌوم..

االلتزام فً الشعر
العربً

مٌخائٌل نعٌمة

مقل اجتماعً ( مقارنة
بٌن صاحب لنفس الكبٌرة
وصاحب النفس
الصغٌرة)

نزار قبانً

شعر سٌاسً (نقد الواقع
العربً )

مقارنة بٌن الرابطة
القلمٌة ( ذات
االتجاه الرومانسً)
و المدرسة
الكالسٌكٌة .
مظاهر التجدٌد فً
الشعر الحر من
خالل القصٌدة.

نازك المالئكة

شعر ( حــر) الحز
واأللم

محمود دروٌش

شعــــر األلم والحزن

ظاهرة الحزن
وااللم عند نازك
المالئكة( 0.أسبابها
وخلفٌاتها )
الفروق بٌن الشعر
الحر والشعر
العمودي

1

2
3

4

5

6

7

8

10

1

طـــــه
حسٌن

مقال نقدي( التقلٌد
والتجدٌد فً الحٌاة
األدبٌة)
شعر ( حــــر)
ذاتـــً ( تأملً)
شعر سٌاسً (نقد
الواقع العربً )

خصائص أسلوب
الكاتب من خالل
النص
الرمـــــز
الشعري
مظاهر التجدٌد
فً القصٌدة شكال
ومضمونا.
التجدٌد فً
القصٌدة العربٌة

أمل دنقل
2
3

نـــزار
قبانً
نزار قبانً

4

5

نـــــزار قبانً

مـــقال نقدي تناول فٌه
نزار قبانً القصٌدة
العربٌة.

مظاهر التجدٌد فً
الشعرالعربً
الحدٌث.

رشٌد سلٌم
الخوري ( الشاعر
القروي)

شعر تأملً ( الحنٌن الى
الوطن)

النزعة التجدٌدٌة
فً الشعر من خالل
القصٌدة

9

رقم
م

األديب

نوع الموضوع

التقويم
النقدي

رشٌد
أٌــــوب (
الرابطة
القلمٌة)
نــزار قبانً

6

7

8

9

محمد
البشٌر
االبراهٌمً
محمود
دروٌش
سلٌمان
العٌسى
(سوري)

مـــقال نقدي تناول
فٌه نزار قبانً
القصٌدة العربٌة بٌن
القدٌم والجدٌد.
شعر عمودي (
الحنٌن الى الوطن )
شعر( حـــر )
سٌاسً تحرري (
جمٌلة بوحٌرد)
شعر سٌاسً
(قومً) الدعوة الى
الوقوف مع الحق
العربً
شعر (حـــر)
سٌاسً تحرري (
القضٌة الفلسطٌنٌة)
شعر( عمودي)
سٌاسً تحرري (
قومً)

االدب المهجري
خصائصه ( من
خالل القصٌدة)
مالمح التجدٌد فً
الشكل
والمضمون
مقارنة بٌن
أسلوب
االبراهٌمً كاتبا
واسلوبه شاعرا
الشعر السٌاسً
التحرري تعرٌفه
و خصائصه
االلتزام فً االدب
العربً

تصينف الكلمات إلى حقول داللية:
إجتماعً /سٌاسً /دٌنً /أخالقً /ثوري /طبٌعً
.
التكرار ٌفٌد التوكٌد وتقرٌر
المعنى وترسٌخه فً الذهن
(المعنى إذا تكرر تقرر)

أنواع التشبيه )1( :التشبٌه التام ( إذا اكتمل ( المشبه /
األداة  /المشبه به  /وجه الشبه ) خالد كاألسد فى الشجاعة.
( )2التشبيه المرسل المجمل ( إذا حذفنا وجه
الشبه فقط ) خالد كاألسد .
( )3التشبيه البليغ ( إذا حذفنا وجه الشبه وأداة
التشبٌه ) ( خالد أسد ) .
* سر جمال التشبٌه  /توضٌح الفكرة و تقوبتها*.
االستعارة :االستعارة التصريحية ٌ -:حذف المشبه وٌصرح
بالمشبه بهٌ (.خرجهم من الظلمات إلى النور) ُ
شبه الكفر بالظلمات
واالٌمان بالنور وحذف المشبه  2االستعارة المكنية ٌ -:حذف
المشبه به وٌأتى بصفة من صفاته ( ال ٌمتطً المجد) شبه المجد بشئ
ٌمتطى وحذف المشبه به وأتى بصفة من صفاته ( ٌمتطً )
 سر جمال االستعارة  * :تقوٌة المعنى وتشخٌصه مع
االٌجاز
الكناية :
( وقف مكتوف الٌدٌن) كناٌة عن العجز و سر جمال الكناٌة (
تقوٌة المعنى مصحوبا بالدلٌل علٌه فى إٌجاز وتجسٌم ).
البديع:
 الطباق ( تضاد بٌن كلمتٌن) وهو نوعان  :طباق إيجاب :
النور  /الظالم ..طباق سلب :كتب  /لم ٌكتب .
 المقابلة ( تضاد بٌن أكثر من كلمة على الترتٌب ) " ٌأمرون
بالمعروف و ٌنهون عن المنكر "
سر جمال الطباق والمقابلة توضٌح المعنى وتوكٌده .
 جناس تام تتفق الكلمتان فى ( الحروف /عددها  /ترتٌبها /
تشكٌلها ) الوقت من ذهب وقد ذهب .
 جناس ناقص ( إذا اختلفت الكلمتان فى أى مما سبق ) لكل
مقام مقال.
 ســـــــــــجع  :قال االبراهٌمً عن الشباب الجزائري ( :أتمثله
واسع الوجود ال تقف أمامه الحدود )

وسر جمال الجناس و السجع :تزيين العبارة واضفاء جرس موسيقي
عليها تأنس له االذن..
مع متنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
ــــــاذ :خـــرفي أحـــمـــد
األست

قبل أن تعرب:

تذك ـــير ( نحــــــو)

 *1حدد بداٌة الجملة ونهاٌتها *2 .حدد
نوع الجملة  :هل هً إسمٌة (مبتدأ
+خبره) أو فعلٌة ( فعل  +فاعله)...
*3حدد العالقات داخل الجملة..
األسلوب األدبًٌ:عتمد على تحسٌن الكالم وتزٌٌنه بالصوروالمحسنات وشحنه بالعاطفة
*.االسلوب العلمًٌ :خاطب العقل وٌتمٌز بالسهولة والوضوح والبعد عن الخٌال..

جموع

عنا
صر الخطاب. :
 )1المرسل )2.الرسالة .
(الموضوع)  )3المرسل إلٌه







القلة :للعدد القلٌل من  3إلى

 10وأوزانه أربعة )1 :أفعل :أحرف ,أبحر
 )2افعال :أبٌات  ,ابواب  )3أفعلة  :أطعمة,
أزمنة  )4فعلة  :صبٌة  ,فتٌة
أوزان منتهى الجموع:
 /1فعالل:دراهم /2..,فعالٌل:قراطٌس..
/3أفاعل,:أفاضل/4 ..أفاعٌل:أسالٌب/5 ,
تفاعل:تجارب /6 ..تفاعٌل:تسابٌح/ .مفاعل:
مساجد /8 ,مفاعٌل:مصابٌح /9 ,فواعل,:كواكب..
 /10فواعٌل,:قوامٌس/11. .فعائل:صحائف,
/12فعالى:صحارى  /13 .فعالً :كراسً,

خصائص أسلوب محمد البشٌر االبراهٌمً :لالبراهٌمً طرٌقته الخاصة فً
الكتابة فهو امتداد لمدرسة الصنعة فً األدب العربً التً تهتم بالشكل و
تجوٌد العبارة دون اهمال المعنى  .من اهم خصائصها )1:االكثار من توظٌف
الصور البٌانٌة ( التشبٌه واالستعارة والكناٌة)والمحسنات البدٌعٌة وخاصة (
السحع والجناس)  )2قوة األسلوب وجزالته  )3.االقتباس و التضمٌن و ٌعود
ذلك الى تشبعه بالثقافة العربٌة االسالمٌة  )4أصالة القاموس اللغوي .









االسم المرفوع بعد " لوال" الشرطٌة ٌعرب مبتدأ لخبر محذوف
تقدٌره موجود (ة)
االسم المرفوع بعد "إذا" الشرطٌة فاعل لفعل محذوف ٌفسره الذي
بعده اذا كان الفعل مبنٌا للمعلوم ونائب فاعل اذا كان مبنٌا
للمجهول.واذا جاء بعدها ضمٌر ( انا  .انت ,هوٌ )..عرب توكٌدا.
الضمٌر (ــً) بعد "نون الوقاٌة" ٌعرب ضمٌر متصل مبنً على
السكون فً محل نصب مفعول به .علمنيٌ ..نصحني...
االعراب التقدٌري ٌكون فً الكلمة المنتهٌة بألف مقصورة ( دنٌا
 ,مصطفى ,رمى  ,دعا  )..للتعذر أو بالٌاء أو الواو ( القاضً ,
المحامً ٌ ,رمً ٌ ,دعــو ٌ ,سمو  )..للثقل  .أوفً األسماء
المضافة لٌاء المتكلم ( وطنً  ,كتابً  ,أخً )..وٌعرب بحركة
مقدرة على ما قبل ٌاء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل
بالحركة المناسبة وهو مضاف و ضمٌر المتكلم فً محل جر
مضاف إلٌه.
االسم المعرف بعد أسماء االشارة ٌعرب " بدال"  :هذا  ,هؤالء
,تلك" : ..وتلك األٌام نداولها بٌن الناس"
االسم المرفوع بعد " أٌها  /أٌتها ) ٌعرب نعت اذا كان مشتقا و بدال
اذا كان جامدا  :با أٌها الناس ( .بدل ) /أٌها الطالب ( صفة ).
الجمل بعد ظروف الزمان والمكان تعرب فً محل جر مضاف إلٌه
( ٌوم  /بعد /قبل./حٌث)...
االسم النكرة المنصوب بعد ( كم ؟ ( كم طالبا فً القسم؟ ) زاد .
(وقل رب زدنً علما) ,ازداد ,مأل  ,اسم التفضٌل ( اكبر  ,أحسن
أقل, )..فاض  ,كفى  ,كبر  ,صغر  ,قل ,حسبكٌ )..عرب تمٌٌزا.
كلمات تعرب " حاال " ( جمٌعا  ,معا  ,وحٌدا  ,وحده ,كافة
,عامة,قاطبة  ,فجأة .سوٌا  ,اجتماعٌا  ,سٌاسٌا )
تعرب شبه الجمل بعد "إن و اخواتها" فً محل رفع خبر مقدم
واالسم المنصوب بعدها " اسمها" (إن فً القسم طالبا )

خصائص أسلوب طــه حسٌن:
 )1السهولة و الوضوح ( السهل الممتنع)
 )2التكرار اللفظً والمعنوي  )3.االطــناب
 )4كثرة الروابط (حروف الجر والعطف))5
طرٌقة التصوٌر المتتابع..

بعض المعانً الرئٌسٌة لحروف الجـــر:
 )1مـــن * :التبعٌض " من المؤمنٌن رجال"..
ابتداء الغاٌة زمانٌة أو مكانٌة ( ...من المسجد الحرام)
 *2على  :االستعالء  *3فً  :الظرفٌة*4 .إلــى  :انتهاء
الغاٌة المكانٌة أو الزمانٌة ( :إلى المسجد االقصى)  *5.ب
 *:االستعانة  :كتبت بالقلم*.اإللصاق (:واعتصموا بحبل
هللا جمٌعا) *6 .لــ* :الملكٌة ( هلل ما فً السموات وما فً
األرض) * االختصاص ( الحمد هلل) *7حتى  :للغاٌة .
*8كــ :للتشبٌه

مم معانً حروف العطف :
الواو :لمطلق الجمع  )2الفاء للترتٌت
والتعقٌب  )3ثم  :للترتٌب والتراخً )4
أو :للتخٌٌر
ظاهرة االلم والحزن فً الشعر العربً المعاصر :عاش
الشعراء العرب المعاصرون معاناة الحزن واأللم وهً لٌست
ولٌدة حالة شعورٌة فردٌة إنما هً حالة عامة وظاهرة تمٌز بها
الشعر العربً المعاصر .أسبابها وعواملها ) 1 :النكبات التً
مرت بها البالد العربٌة (االحتالل ,الظلم ,االستبداد ,نكبة
فلسطٌن) ) 2 ...التناقض الذي تعٌشه المجتمعات العربٌة  )3طبٌعة
الحٌاة ذاتها ،وظروف العصر االملًء بالفجائع اإلنسانٌّة  )4النظرة
الوجودٌة لالنسان والحٌاة .باالضافة إلى أسباب نفسٌة واجتماعٌة
أخرى (..نازك المالئكة ,عبد الرحمن جٌلً  ,السٌاب )...

اإللتـــزام فً األدب :هو مشاركة األدٌب الناس همومهم
االجتماعٌة والسٌاسٌة ومواقفهم الوطنٌة(.و أن ٌكون لألدب
رسالة ولألدٌب رؤٌة و موقف) وعكسه مذهب الفن
للفن..وفً االلتزام حرٌة وفً االلزام إجبار

إعداد :األستاذ:

خــريف أمحــــد

