
 

 (موضوع الوحدة الرابعة: ظواهر وجدانية) ةــــــة العربيـــــاللغ

 2018 / 2017الثالث الثانوي 
 عندما أفراِحهم وعن جهة، من أحزِانهم عن فيه فعّبروا األدباء، نفوس يف جييُش عّما صادقًا تعبريًا الوجدانيُّ الشعر يعدُّقيل: )

  (وُجوِدها بعطاِئها متغّنني أخرى، جهة من احملبوبة بصحبة هلم الزماُن يصفو

 :الشاّبي القاسم أبو قال :اآلتي الشاهد موّظفًا املناسبة، بالشواهد إليه تذهب ما مؤيدًا السابق املوضوع اقشن

 قتتت  َمتتت  فتتتي  َ  يف ُتحتتتَن َأنتتتِ 

 

  لفق تتتِ   لسَّتتت  ِ  َأمتتتَ  يف متتت َ  

 

 

 

 وع:ــاملوض

إّن الشعر تعبرٌي خالص عن املشاعر اإلنسانية يف جماالتها املختلفة من فرح وحزن وحبٍّ وشوق وحنني وإعجاب واعتزاز، يربزز اا   

 الشاعر سواء أكان يعّبر عن مشاعره اخلاصة أم كان يصّور مشاعر اآلخرين، يلّونها بوجدانه وخواطره وفكره.

وما أصدق الشعر الوجداني عندما يتفّجر بأحاسيس مرتعة باحلزن أمام هيبة املو  ورهبته، فينساب مفعمًا بأنَّربا  الربروح، ومالم   

النفس، وصدق املشاعر، وهل هناك أصدق من أٍب اكتوى قلبه بفقد فلذة كبده، امتّد  يد املنية لتخطف من صربدره مهجتربه،   

ل الشاعر نزار قباني الذي كان قوله تعبريًا صادقًا عن لوعربة أٍب، أراد كربفَّ الفجيعربة بل ربة     وهو يف ريعان الشباب، هذا لسان حا

 تزفر حزنًا وأملًا، وتتدفق صدقًا وحرارة، تنفث خفقا  روحه امللتاعة:

 أو جه موتك وح  

 وأمجع كل ث  بك وح  

 وألثم قمص نك  ل  طر  

 وأصرخ مثل  جمل نن وح  

مق، فإّن الفرح يف النفوس أعمق، إا يبقى احلّب املتسامي صورة متألقة للعالقا  اإلنسانية يف أمسى إن كان للحزن يف النفس ع

صورها الوجدانية، حيمل يف طياته أصداء النفس، وما تكنه من رغبة عارمربة يف عربيش رغيربد يف كنربف اةبوبربة، قربال الشرباعر        

 حمبوبته:بدر الدين احلامد معبِّرًا عن فرحته بصفو الزمان له بصحبة 

 من  خلل  و لفر وس أن ُم ب ال رعى  هلل متت  كنَّتتت  عل ه فإنَّتتته      

 مق تتتٌم وقليب ال يتتتو ُّ ِفص ال   َّ  حلش شِة و هلوى    تتر هُم طتتوذك                                           

ق واإلخالص، مينحه حيرباة إ  جانربب حياتربه، يفجربر يف قلبربه كربلَّ       وما أروع أن يكون لإلنسان حمّبًا يرعاه، يبادله اةبة والصد

معاني اخلري واجلمال، خيفف عنه مالم نفسه، وميسح على جرحربه، فربإاا احليرباة مفرباعفة رحبربة واسربعة رااعربة، قربال الشرباعر أبربو           

 القاسم الشابي يناجي حمبوبته احلاضرة يف قلبه باحلب والفرح مت نيًا بعطااها وُجودها:

  ت   لفق ت   لس  ت  أمست   فتتم      تت  قتي    متن يف فتأن  ُتح 

هكذا نرى أن الشعر الوجداني جينح إ  ال نااية، وتدفق املشاعر، وصدق األحاسيس، ويعّبر عن جتربة ااتية، تعرض املشرباعر  

أن ربربام احلربربب واجلمربربال بشربربفافية ووضربربوح، فيهربربا صربربدق احلربربزن وعمقربربه، وروعربربة الفربربرح وبسربربمته إاا مربربا صربربفا الزمربربان، يربربرقص علربربى   

 والعطاء.

*  *  * 
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 (رــــة الشعـــمهماللغـــــة العربيــــــة )

 2018 / 2017الثالث الثانوي 
 .واجلماِل واخلرِي احلقِّ: الثالِث بالقيِم عالقتِه ضوء يف - ( مب تتحّدد مهمة الشعر؟1

 واجلمال؟( ماذا أّكد ممثلو التيار الرومانسي بشأن قيم احلق واخلري 2
 ألّنه اجلماَل يقابل ال مثاًل فاخلرُي اآلخُر؛ بعُفها يتحّقق حني بعُفها ويتحّقُق وتتداخُل؛ حدوُدها إا ترتابط القيِم هذه وحدَة -

 يصرْفها عن مل النفِس يف أثره أقصى اجلماُل بلَغ فإاا واحٍد، طريٍق يف يسعى كليهما ألّن احلقَّ يناقُض واجلماُل ال منه، ضرٌب

  .اجلماِل عن يصرْفها مل النفس يف أثره أقصى احلقُّ بلغ وإاا احلقِّ،

اجلماِل  سوى واخلري احلقُّ فيها يندمُج اليت ااُته وما ااَتُه، حيَقق أن سوى غايٍة من له ليس الشعُر - ( ما غاية الشعر؟ وما ذاته؟3

 النفسيَّة. ورؤاُه قواُه له ما تتيُحه قدر على اجلماَل حيقَِّق أن الشاعر وعلى عينه،

 ( ملاذا ينأى الشعر عن كّل القيم النسبية اليت يتوسل بها يف حدود وقيود؟4
 قيمٌة هي الروحيََّة أو النشوة السعادَة أنَّ ومبا ومكان، زماٍن كلِّ يف اإلنسانيَِّة بواقِع َترتبُط اليت املطلقِة القيِم بكلِّ ِليفَي -

وارتياح. لذٍَّة من يوليِانه النفَس مبا درجاُتهما وُتقاس إليها، كالهما يتَّجُه اجلماَل أو الشعَر فإنَّ مطلقٌة  

 ( ما احلقيقتان اللتان فّرق بينهما الرومانسيون؟ وما مهمة الشاعر اجتاهما؟5
 ولبُّ حقيقُة احلقااق الشِّعَر أّن تفيد اليت األو  احلقيقِة إلدراك السعي الشاعِر مهمَِّة من وجعلوا علميَّة، فنيَّة واألخرى األو  -

 والعقول. احلواسِّ متناوِل يف ظاهٌر ماَلُه كلِّ من الصميُم واجلوهُر األلباب

 ( مب استدّل الكاتب على جهل بعض القدماء مبهمة الشعر ووظيفته؟6
  هلا. واملفّسُر احلقااِق منظاُر ألنَّه به يقرتَن أن لُه كان بالكذِب، وما الشِّعَر قرنوا حني -

 ( أين وجدت الرومانسية الرؤية الشعرية وحقيقتها؟7
 .أطرِافها يف وال حوافها يف ال ااِتها يف التجربُة الفذَّة، اإلنسانيَِّة التجربِة يف وجدْتُهما -

 ( من رائد التجربة اإلنسانية وغّواصها؟ وكيف تتحقق هذه الريادة؟8
 واألعاصرَي سبيلها الدياجَي يف يقتحُم الوجود، أعماِق أعمِق إ  يسيُِّرها اليت وغوَّاُصها التجربِة هذه رااُد هو الشاعُر -

 .العليا إ  امُلثِل ويطمُح اجملهوَل ويتقصَّى واخلليقِة، احلياِة م اليق عن ويكشُف واملخاطَر،

 حقااِقه، وتؤلُِّف بني ومظاهَره الوجوِد أعفاَء تربُط اليت الصِّالِ  عن اإلبانُة - ( ما وظيفة الشعر؟ ومب ُيدلَّل على حقيقة الشعر؟9

 ولذلك فّنيًَّا، مِيلُكها وإنَّما علميًَّا، قفيََّتُه ميلك ال ألنَّه املنطقيَِّة، بالزاهنِي حقيِقته على يدّلُل ال واملستمرِّ الدااِب سِعيه يف وهو

 الذي بوقِعها إليك ُيففَي وأن ومظاهِرها، وقوانِينها وحنوِسها وسعوِدها وشرِّها خبرِيها احلياِة فكرٌة عن له تكوَن أن يكفيه

 عنه. يتحوَُّل وال منُه ال مهرَب

 حدُسه، أو بصريُته هي الفنَّاِن فوسيلُة وال ايُة؛ والطبيعُة، الوسيلُة، - ( ما وجوه االختالف بني قضية الشعر وقضية العاِلم؟ وّضحها.10

 واضحة، منطقيٌَّة خارجيٌَّة والعقِل احلسِّ وطبيعُة غامفة، وجدانيٌَّة داخليٌَّة وطبيعُة البصريِة عقُله، أو حسُُّه هي العاِلم ووسيلُة

 والفاِادة. النَّفِع يف تنحِصُر الثانية وغايُة والفاادة، النفِع مزَّأٌة عن األو  وغايُة

 ( ما حقيقة الشعر؟ وماذا حيمل إىل البشر؟ 11
 البشِر إ  حيمُل .صانَع ُحِلي أو نقاشًا أو هذا كان حااكًا ِحريفٍّ جمرََّد وليس ُملَهٌم والشاعر صناعًة، وليس وحٌي هنا الشعُر -

 واجلماَل.  واخلرَي احلقَّ: جمتمعًة الثالَث القيَم

 ( عمَّ يعّبر الشعر؟ وما أثره يف البشر؟ 12
 وإرهاق. وس ٍب ومشقٍَّة عنٍت من بِه ما ينوءُون عنهم وخيّفُف ساٍم، أو نبيٍل معنى كلِّ من نفوِسهم يف جييُش عما يعبُِّر -

*  *  * 
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