
 

 السابعة موضوع الوحدة 
 فاألدية   اإلبداعيةة   األدبّيةة  واألعمةا   اخلارجّيةة  االجتماعية الوقائع بني اخلاّلقة العالقة يظهر النقد يف االجتماعّي املنهج َوفق األدبّي العمل) 

 والنَّهة   االسةتالال   ُمةدينا   الواقةع  هلةاا  رؤيتةه  ويعكة   وتناقضات  مفارقات من ما ويفضح ظواهَر  من فيه ما ويصوِّر الواقع  من ماّدته يستمدُّ

 الواقعيةة  واللالةة  الدقيقةة  بالتفاصةيل  فيةه  يهتّم واضح  بأسلوٍب ويكت  واملستقبل  العامَل رؤيته ميّثل طليعّيا  فّنا  الرؤية هاه يعيد ثمَّ واجلَشع 

 .املدرسّي كتابك يف نصوص من به مررت ما ضوء يف القول هذا ناقش(. املألوفة

 املوضوع: -

بري عن   يدعو املنهج االجتماعّي يف األدب والنقد إىل الرَّْبط بني األدب واجملتمع، فاألدب انعكاس لوقع احلياة على املستوى االجتماعّي، وتع

 واألعمال األدبية. الواقع، واجملتمع بنظمه وحتّوالته هو امُلنتج الفعلّي للعمل األدبي والفيّن، فهناك عالقة خاّلقة بني الوقائع االجتماعية

يأخن  مننه مادتنه، ويعيندها      تبابلية ب العالقة بنيةابايب ةجمبمعه عةقب القة بببببإن األديب يستمّد مادة أدبه وإبداعه م  الواقع، إميانًا مننه أنَّ      

ء علنى معاناتنه ومالمنه، يقنول     فيصّور ظروفه املعيشية، وُيلقني الونو   إليه فّنًا طليعّيًا، يستهدف نقل اجملتمع إىل طور أكثر إنسانيَّة وعدالة،

 الشاعر عبد الوهاب البياتّي يصف سوق القرية بواقعية شَفافة:         

 مُ   واحُلمُر اهلزيلة  والاُّباْبالشَّ

 وحااُء جنديٍّ قديْم
 يتداو  األيدي  وفالٌح ُيحدُِّق يف الفراْغ:

 "يف مطلع العام اجلديْد
 يداي متتلئان حتما  بالنقوْد

 "هاا احلااْءوسأشرتي 

ًا من   واهتمَّ األديب العربّي بتصوير الظواهر االجتماعية اليت يعاني منها اجملتمع العربّي، فقد يتناول شرحية م  شرائح اجملتمع، تنز  لونن     

اتبنة وداد  ، وقند قنّدمتها الك  كقضي باليهمبماضطهابباجمله عبلليهةاى باألخالق والطبائع والعادات، وما يتحّكم يف مصريها م  ظروف، 

السكاكيين يف رؤية واقعية مل حتسمها احلياة بعد، ل لك هي حتّمل اجملتمع عبء ه ه القوية ومواجهتها، والسعي إلجيناد احللنول ،نا،    

 م  ذلك قو،ا يف قصة اخلبز امُلّر:

املةااق  وتعبة     ه شةهيّ ه من غري إدام  فيحّسه عند أهلها  فيأكله من يدها فتاتا  باحللي   يأكلم لولدها اخلبز الاي كان حيّبأخات األم تقّد)

 (.ه بعد تفتيته حتت الوعاء!املرأة الضخمة قائلة: أراك تأكل اخلبز يف غري مهلة وال فتور  وال تدّس

وها هو الشاعر عبد الوهاب البياتّي يقتحم عمَق اجملتمع يف الريف، لينقل  ىابيفباجمله عبىنبىفارقاتبمتناقضةات ب ويفوح األديب العربّي    

 للقارئ بواقعية بالغٍة صورًة دقيقة ع  السوق مبا فيه م  مظاهر الشقاء والبؤس واألحالم والتطلُّعات، فيقول:

 واحلاصدون املتعبون:

 "زرعوا  ومل نأكْل
 ونزرع صاغرين  فيأكلون"

النن ي يطننال الفقننراء البسننطاء، وحيمننل علننى املدينننة وظلمهننا   فيةةن نباتغةةهواللبمالنهةةجمبما  ةةعا الواقننع امُلننّر، ويعكننا األديننب رؤيتننه ،نن 

 ووحشيتها، وهي تبتلع أهل الريف وتصرعهم وتسرقهم، وُت ّلهم وتغتال أحالمهم، يقول البياتّي:

 والعائدون من املدينة: يا هلا وحشا  ضرير!
 صرعاه موتانا  وأجساُد النساء

 و"احلاملون الطيبون"

مّكن  يف انن  ويرى األديب َوْفَق املنهج االجتماعّي أنَّ كلَّ عمٍل أدبّي يتوّم  رؤية للعامل واملستقبل، تعّبر عن  النوعي اامناعّي املتحّقنق وامل    

ٍ بما ةنببنيايىةٍبمببب ذاته، وهو ينهل رؤيته م  اجملتمع ويعيدها إليه فّنًا ريادّيًا، ُيمّهند الطرينق   ، فريسنم صنورة للواقنع    الهفةاللبنيةاصال ببملسةهقب

 توحي بورورة التغيري، وتتطّلع إىل عالقات إنسانيَّة جديدة ال تسلُّط فيها وال استغالل، يقول القرنفلي:

 ع املؤمننيوومشت مج

 تطأ الدجى  تطأ السنني

 اقرأ هو الفتح املبني

واضٍح قريٍب م  فهم الشعب، ألنه يكتنب لنه، ويعّبنر عن       غلوببأبنيّيرغمبأبّقبالهفاصيٍبنيأوحيرص األديب يف معااة قوايا جمتمعه على 

ة همومه ومماله، ل لك اهتّم باللغة الواقعية املألوفة، اليت تعّبر ع  مسنتوى اامناهري الفكنرّي والسنلوكّي يف واقنع احليناة، تقنول الكاتبن        

 وداد سكاكييّن يف قصة اخلبز امُلّر:

امليعاد  وتطّل برأسها امللفَّف بالالطاء األبيض حنو الطريق اليت يأتي منها كّل مخةي   فةاذا أشةرت فتحةي مةن       )أّما أّم فتحي فتفتح الباب يف ذلك

 املنعطف تهّلل وجهها  وختّطفه قلبها  فتضّمه إىل صدرها  فتمأل خّديه ورأسه بقبالتها(.

هك ا نرى أن األديب ُيظهر وفق املننهج االجتمناعّي يف النقند العالقنَة اخلاّلقنة بنني الوقنائع االجتماعينة واألعمنال األدبينة، ويسنتمّد                      

ه بلغنة  مادته م  الواقع، وُيصّور ما فيه م  ظواهَر ومفارقات، ويعكا رؤيته للواقع ُمدينًا االستغالَل، ويتطّلع إىل اخلالص، ويتّم ذلك كّل

 أدبية تهتّم بالتفصيالت الدقيقة وباألسلوب الواضح السهل القريب.

ب*بببب*بببب*
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 :الرومّي اب  الشاعر قال

                              الن اِئووووووِ  عوووووو ُن اللَّوووووو    إنَّ اللَّوووووو     دِع. 1
                                مبخِفووووٍ  الرحوووو    حوووو َّ م ووووْ  كوووو ُّ فموووو . 2
                             ُمجتنووووً  كوووو ِّ يف القيووووُ  موووو  يلوووو   وم ووووْ . 3
                                نكبوووووٍ  بعووووو ( القيُتهووووو ) نكبوووووٍ  وِموووووْ . 4
                            بعوووووو م  الّتبووووو  ي    الب وووووورِّ مووووو   لِقيووووو ُ . 5
                                                           ب جِهووووِ  الوووو ا  ( يلقوووو ) ُمووووْ  املوووور   أ ى.6

               . 

                                         امُلع ِتوووووووووِ  حووووووووو َّ فيووووووووو  تتجووووووووو وْ  وال 
                                            بك سوووووووِ  الرحووووووو   شووووووو َّ مووووووو  كووووووو ُّ وال

                            اأَلط يوووووِ  الثمووووو   يف يزه وووووْ  الشووووو   مووووو 
                                املن كوووووووووِ  ذاِت األ ِض اعتسووووووووو      ِهبوووووووووُ 

                                      الوووووو وائِ  ابيضوووووو ض  البحوووووور موووووو  لقيووووووُ 
                                                      الن ائووووووووِ   هوووووووو   فيوووووووو  ُيوووووووو ا  ى أن إىل

. 

                                                                                     د ج (    80) :والبني  الفكري  والع طف  أواًل: امله  ات اللغ ي 
 درجات( 10)                                                                                                                           ؟(الاوائ ) مفرد وما ؟(جمتنى) مجع ما( 1

 درجات( 10)                                                                                                والرابع؟ الثالث البيتان عليها ُبيَن اليت الرئيسة الفكرة ما( 2

 (درجات 10)                                                                                                              الثاني؟ البيت يف سلوكه الرومي اب  سَوغ مَب( 3

 (درجات 10)                        .                                                  السادس البيت فهمك م  ذلك وّضح املتشائمة، بطبيعته الرومّي اب  ُعرف( 4

 (درجات 10)                                    .                                                                                 وّضحهما. ونتيجة سبب الرابع البيت يف( 5

 (درجات 10)                                           :                                                               انتيتني العبارتني م  لكّل الصحيح املعنى اخرت( 6

 .السعي ع  قعد -  يسَع ومل سافر -  وسعى سافر -: الرحا  حطَّ    -

 .الصعاب واجهت -  والسفر السعي م  خفُت - السفر م  أخف مل -: األرض اعتسات رهبت    -

 درجات( 10(.  )القوّي: الرتيكة حمبوك الوعيف،: العريكة حملول)  بظافِر الرتيكة حمبوك كّل وال   خبائٍ  العريكة حملو  كّل فما:  البارودي قال( 7

  .املومون حيث م  بينهما وا ن ثّم البيت، ه ا فكرة فكرته تلتقي ال ي البيت على دّل     

 (                   درجات 10)                           .                                    إلبرا ه الشاعر اعتمدها ألداة مّثل ثّم اخلاما، البيت يف بر  عاطفيًا شعورًا هات( 8

  د ج ( 120ث نيً : البني  الفني  والق اع : )
 درجات( 10)                              .                                                                       (اخلوت) جمال إىل تنتمي اليت الكلمات النّص م  هات( 1

 (درجات 10)                         .                                                   منهما كلٍّ نوَع وبّي  إنشائيًا، ومخر خزيًا، أسلوبًا األول البيت م  هات( 2

 (درجات 10)                                                                                            ؟(الاوائ  ابيضاض: )قوله يف النفسية األبيض اللون داللة ما( 3

 (درجات 10)                                                                        .مع التوضيح الفنية قيمتها بيِّ  ثّم ،( النوائ  عون اللوم: )انتية الصورة حّلل( 4

 (درجات 10)                          .                                            له ومّثل الثاني، البيت يف بر  الداخلية املوسيقا مصادر م  مصدرًا استخرج( 5

 (درجة 40)                          .                                              مجل إعراب قوسني بني وما مفردات إعراب خط حتته ما النّص م  أعرب( 6

 (درجات 10)                      (.                  امُلعات  حدَّ فيه تتباوْز ال: )والسبب توكيده، حكم واذكر انتية، ااملة يف املوارع الفعل أّكد( 7

 (درجة 20)                                                                                  :يأتي فيما إجابتك ورقة إىل انقله ثّم يناسبه، مبا الفراغ امأل( 8

 :..........و نه فعل،( دْع) - ،:........نوعه. جامد اسم( اللوم) - ،: .....مصدره. فعل( القيُت) -     ،: ........نوعه مشتّق اسم( ُمبتبى) -    

 أن بدَّ فال للنجاح، تكفي ال وحدها املعرفة )إنَّ :يأتي ما الفقي إبراهيم: للدكتور( للنباح العشرة املفاتيح) مقالة يف جاء د ج (. 40ث لثً : القرا ة واملط لع : )

 تفعله(.   أن هو والنجاح تفعله، كيف تعرف أن واملهارة تفعله، ال ي ما تعرف أن فاحلكمة العمل، م  البدَّ إذ يكفي، ال وحده واالستعداد التطبيق، يصاحبها

 (درجة 20)                                                                                   ؟(عمله يف اإلنسان متّيز اإلنسان، عند الطاقة: )م  كّل يرتبط مَب( 1

 (درجات 10)                       (.                              استعداد: )يف صورتها على ا،مزة وكتابة ،(احلكمة: )يف صورتها على التاء كتابة علل( 2

 (درجات 10)                       (.           تفعله يصاحبها  املعرفة : )الكلمات بأوائل يأخ  معجم يف ورودها تسلسل حبسب انتية الكلمات رّتب( 3

 الفنية املشاهد بالكلمات فجّسد والفّ ، األدب بني التكامل احلديث العصر يف العربي األديب أدركقيل: ) د ج ( 100التعبري اإلجب  ّي: ) - ابعً : أ

  (.اإلنسان سعادة حتقيق يف الفنون قدرة على ومؤكِّدًا اإلنسانية، احلياة يف واألدب الفّ  دوَر مبّينًا البارعة،

 :الرصايف معروف الشاعر قال: انتي الشاهد موظِّفًا املقرَّر، كتابك يف ورد مّما املناسبة بالشواهد إليه ت هب ما وأّيد السابق، القول ناقش

ـــــــــــ ْ ْإنْ  ـــــــــــ  ُْْرمـ ـــــــــــ  ْْعيشـ ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْورقيقــــــــــ ْن عمـ
ــــــــ ْواجعــــــــ  ــــــــ  ْْحي ت ـــــــــْب لشــــــــع ْغّض ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْوال

. 

ــــــــــ  ْ   ــــــــــ نْمــــــــــ ْف سـ ــــــــــ ْالفنـ ْْْْْْْْْْْْْْْْْط يقـــ
ـــــــــــ م ي  ــــــــــــ ي ْـ ــــــــــــ ْوال ّص ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْوالم سـيقـ

.ْ
ْ

 :القادر عبد ولد أحمد الشاعر قال( 1اكتب في واحد من الموضوعين اآلتيين: د ج (  60التعبري االختي  ّي: ) - 

ْْْْْْْْْْْْْْْالعصــــــــــْنســــــــ  ْأقالمنـــــــــــ ْف عـــــــــــ ل .1ْ
ـــــــــ ْ ْريشـــــــــــ .2ْ ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْوســــــــــــال ْب ســـــــــــ ْالفـ
ـــــــــــ .3 ـــــــــــ   ْعـــــــــــ ل ْإنَّهـ ـــــــــــ ْالحقـــ ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْيحيــ

. 

ْْْْْْْْْْْْْْْْالمقــــــــ  ْدنيــــــــ ْاأللـــــــ انْودنيـــــــــ ْـــــــ  
ــــــــ  ــــــــ  ْودليـ ــــــــ ْيضـ ــــــــ  ْوعـــ ْْْْْْْْْْْْْْْْال جـ
ـــــــي  ـــــــ ْب ـــــــ   ْخف ــــــــ  ْوذوبْال ْْْْْْْْْْْْْْْالخيـــ

.ْ
ْ

 .                                  (املعاني مسات   املعاني   العامة الفكرة: )بنمكتفيًا  الفكرية البنية حيث م  أدبية دراسة السابقة األبيات ادرس -

   .ومستقبلها األمم وتاريخ الرجا  عقو  يف نزهٌة  القراءة إنَّ: ُيقال( 2

 .منها للخالص املقرتحة احللول نتائجها، أسبابها، القراءة، ع  الشباب عزوف خطورة فيها تبّي  مقالة اكتب   
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  النص مق ل   قسم  إىل مقّ م  وعرض وخ مت . (1

 املفاتيح العشرة،   فدونَك ألكثر م  .... املقّدمة: -
 ، يقودك إىل اإلخفاق...م  املفتاح األول.. العرض: -
 ... بداية النجاح.إّن النجاح اخلامتة: -

 م  أهمي  ال وافع ال اخلي  يف صن ع  النج ح؟( 2
 بتقدميها لك، حتقيق نتائج عظيمة، إنها القوة اليت تدفعك إىل أن تزرع الزهور بنفسك بداًل م  أن تنتظر م  يقوم تقود الدوافع الداخلية إىل -

 إنها املارد النائم يف داخلنا يف انتظار أن نوقظه.     

 أكم  العب  ات اآلتي  وفقً  لرؤي  الك ت :( 3
 جوابًا ع :درس الكاتب تاريخ كثري م  الشخصيات الناجحة ليجد  -أ

 ؟أكث بجناحًابىنبنيعضهمباآلخ ملاذا يكون بعض الناس  .1

ولكننهم يعيشنون يف مسنتوى أقنّل بكنثري من         ملاذا يبدو أن بعض الناس لديهم املعرفة واملوهبة اليت حيتاجون إليها ليبلغوا غاية النجاح، .2

 املستوى املتوقنُّع أن يكونوا عليه؟

   .ايهنا بمالعزمب ل بحتقيقهاحتن نبمصدر الطاقة العقليَّة؛  -ب

  ومهما حدث ،م، فإنهم يتوقعون النجاح أكثر م  أي شيء مخر. ،ت قةُّجمبأحسنبىابيفباحلياةالناجحون جيمعهم شيء واحد يف احلياة هو:  -ج

 الع ٍبال اّقبماتلهزامبنيق.: للصز قواعد منها -د

  مب  يرتب  كّ  م : )الط ق  عن  اإلنس ن  متّيز اإلنس ن يف عمل   احل   اليت يص  إليه  اإلنس ن  إخف ق الن س يف احلي ة(؟ (4
 ترتبط بالدوافع، وعندما يكون اإلنسان على درجة مرتفعة م  احلماسة تكون طاقتك عالية. الطاقة عند اإلنسان: -

 .هبتعلُّم كلِّ شيء يتعّلق مبجال عمليرتبط  متيُّز اإلنسان يف عمله: -

 .إجنا ات اليوم هي ختيالت األمايرتبط بأحالمه، ف احلال اليت يصل إليها اإلنسان: -

 .اجتاه النجاح اتهمعلى توجيه طاق د الناسيساع ال ي االنوباط ال اتييرتبط ب إخفاق الناس يف احلياة: -

   عّل  م  يأتي: (5
 ألنَّ املعرفة قوة يف حّد ذاتها، ومبقدار املعرفة اليت لديك ستكون مبدعًا، وستكون لديك فرص أكز لتصبح سعيدًا وناجحاً. ا تب ط املعرف  ب لنج ح: -

 بسبب سوء ا،وم، والقلق، وااهد . تالشي الط ق  الع طفيَّ : -

  م  املقص د بك ٍّ م :( 6
 خطَّتك يف كّل مرَّة تواجه فيها التحديات واملصاعب. غيَِّرُنهي االستعداد لت املرونة: -

 .القوة اليت تدفعنا لنستمرَّ بالرغم م  الظروف الصعبة، وتقودنا إلجنا  أعمال عظيمة االلتزام: -

  كيف طل  إلين  الك ت  أن ننظر إىل امل ضي  وإىل املستقب ؟ (7
 نظر إىل املستقبل على أنه األمل يف السعادة.أن نحبكمة، و ستعملهننظر إىل املاضي على أنه كنز م  اخلزات، وأن ن -

 ( عّ د املف تي  العشرة  وعّرْ  كالًّ منه  بإجي  .8
  ،بستان احلكمةوهي  املعرفة -                 ،وقود احلياةوهي  الطاقة -               ،حمرك السلوك اإلنسانيوهي  الدوافع -

ُـّع -         ،الطريق إىل القوةوهو  الفعل -                              ،النجاح الطريق إىلوهو  التصوُّر -  ،الطريق إىل الواقعوهو  التوق

 ،مفتاح اخلريوهو  الصرب -                  ،قوة الليونةوهي  املرونة -                      ،ب ور اإلجنا وهو  االلتزام -

 .بالنفاأساس التحكم وهو  االنضباط -

 ( م  املقص د ب لفع ؟ 9
إن املعرفة وحدها ال تكفني للنجناح، فنال بندَّ أن يصناحبها التطبينق، واالسنتعداد وحنده ال يكفني، إذ البند من              ،الطريق إىل القوة وهو الفعل -

 العمل، فاحلكمة أن تعرف ما ال ي تفعله، واملهارة أن تعرف كيف تفعله، والنجاح هو أن تفعله.

 الط ق . ثّم حت ْث ع  أن اعه .( عّر  10
 و،ا ثالثة أنواع رئيسة:، وقود احلياةوهي  الطاقة

 وقوامها التنفا بطريقة سليمة، ونظام تغ ية متوا ن، واملداومة على التماري  الرياضية. طاقة جسمية:

 مصدرها حتديد األهداف، والعزم على حتقيقها. طاقة عقلية:

املمتنا ة لزيادتهنا النزامج العقلينة ااسندية كممارسنة اليوجنا، والتأمنل، ولنة ثالثنة لصنوص حيناولون سنرقة هن ه               وأهنم الطنرق    طاقة عاطفيـة: 

 الطاقة، وهم: سوء ا،وم، والقلق، وااهد، فح ار منهم.

www.alandalos-school.com                           Tel. 2218807                            info@alandalos-school.comب


