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ػهى ادلؼبَٙ

ا
أًٔل  :يفٕٓو ػهى ادلؼبَٙ

س عرف علم المعانً  ما المقصود بعلم المعانً 
وضح مفهوم علم المعانً 
هو علم تعرؾ به أحوال اللفظ العربً التً بها ٌطابق
مقتضى الحال .
س ما هً مواضٌع أو أبواب علم المعانً ؟
الخبر واإلنشاء  ،والتقدٌم والتأخٌر  ،والحذؾ والذكر ،
واإلعجاز واألطناب  ،والفصل والوصل
س ما هً فائدة علم المعانً  ،أٌن تكمن فائدة علم
المعانً ؟
الوقوؾ على األسرار التً ٌرتقً بها شأن الكالم

 .2اجلًهخ انفؼهٛخ ٔاجلًهخ اًلمسٛخ :
أ-

اجلًهخ انفؼهٛخ  :تفٌد التجدد والحدوث فً زمن
معٌن  ،وقد تفٌد التجدد واالستمرار.

الفائدة
ٔ التجدد والحدوث

المثال
حققت المرأة نجاحً ا باهرً ا
ٌشارك الطلبة اآلن فً مسابق ٍة أدبٌة

ٕ التجدد واالستمرار وتأتً على قدر الكرام المكارم .
ب  -اجلًهخ اًلمسٛخ  :تفيد الثبوت .
المثال

الفائدة

ٔ تفٌد الثبوت مركز دراسات المرأة فً الجامعة األردنٌة
متخصص فً شؤون المرأة

وٌفضل بعضه بعضا  ،بموافقته لمراد المتكلم وحال
المخاطب  ،ومراعاته لقواعد اللؽة وأصولها وأعرافها .

اخلــجـش
 احزًبًلد األسئهخ :
 استخرج جملة خبرٌة  .مٌز الخبر من اإلنشاء .
 استخرج جملة تفٌد الثبوت -


استخرج جملة تفٌد التجدد .

 علل تفٌد جملة  :سمع الصوت التجدد
عال الثبوت
 علل تفٌد جملة  :الصوت ٍ
ٔ .اخلرب  :كل كالم أو قول ٌحتمل الصدق أو عدم الصدق
ً
ً
صادقا وإنْ كان غٌر
مطابقا للواقع كان
 ،فإنّ كان
ً
مطابقا للواقع كان غٌر صادق .
 جملة ال تبدأ بما ٌبدأ به اإلنشاء .
 حضر والدي أ ُ
ً
مسٌة شعرٌة فً رابطة الكتاب

أضشة اخلرب
 احزًبًلد األسئهخ :
 استخرج ضربا من أضرب الخبر جاء طلبٌا  :إن
العمل الشرٌف عبادة .
 ما الضرب الذي جاء علٌه الخبر فً قوله تعالى
(لتبلون فً أموالكم وأنفسكم ) إنكاري
 وضح ما ٌلً  :تمثل جملة  :وطالما سمعتك تقول
ذلك  .خبرً ا ابتدائًٌا
أل ّنه خالً من أدوات التأكٌد  ،وأُلقً على خالً الذهن

ادلؤكذاد  :إنّ – أنّ – الم االبتداء – الالم الزحلقة
 -قد التً تأتً للتحقٌق  -نونا التوكٌد ( الثقٌلة و

األردنٌٌن .

الخفٌفة ) ــ القسم – أحرف التنبٌه ( أال  ،أما )

هذه الجملة ( جملة خبرٌه ) الحتمال مطابقة

َ
أتقنت عملك أحببته .
 أحرف الزٌادة مثل ما  :إذا ماْس بِ َظال ٍم
 باء الجر الزائدة فً خبر لٌس مثل ( َوأَن ّللاَ لٌَ َلِلْ َعبٌِدِ )

مضمونها الواقع أو مخالفته
ٕ
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 أضشة اخلرب :

 احزًبًلد األسئهخ :

ٔ .ضشة اثزذائ : ٙأنْ ٌأتً الخبر خالٌا من أدوات



التأكٌد  ،وٌلقى على خالً الذهن
 قال المذٌع  :حلقة الٌوم عن أضرار التدخٌن .



 زاد عدد الجامعات األردنٌة فً المدة األخٌرة على
نحو واضح .
ٍ
ضرب ابتدائً  :خالً من المؤكدات وٌلقى على خالً
الذهن .
ٕ .ضشة طهجٌ : ٙؤتى بالخبر مؤكدا بمؤكد واحد

استخرج إنشاء طلبً جاء على صٌؽة األمر  :أحبب
لغٌرك ما تحب لنفسك .
استخرج جملة إنشاء ؼٌر طلبً جاء على صٌؽة
التعجب :ما أجمل الدراسة !
اذكر نوع اإلنشاء فً جملة  :كم ثمن هذا الكتاب .
جملة إنشاء طلبً .
استخرج جملة إنشاء طلبً  /أو ؼٌر طلبً .
اذكر طرٌقة اإلنشاء فً جملة  :اسمع الكالم  .ج  :األمر





 لسًب اإلَشبء :
اإلَشبء انطهجٙ

ّ
الشاك .
وٌلقى على المتردّ د أو
 إ ّنك صحٌح الجسم  /قد شارك الموظف فً المؤتمر
 إذا ما فعلت الصواب أحبك الناس .
س هَ َذا ِبالْ َحق )
 قوله تعالى َ ( :ألَ ٌْ َ

اإلَشبء غري طهجٙ

األيش

احذر ادلنحدرات

انزؼجت ما أمجل العلم !

انُٓٙ

ال تبتعد عن احلق

واهلل ألدافعنّ عن
الدين

ضرب طلبً ٌ :حتوي على مؤكد واحد ( إنّ ) .
ٖ .ضشة إَكبس٘

ٌ :ؤتى بالخبر مؤكدا بمؤكدٌن أو

أكثر وٌلقى على المنكر.
 إال إنّ فنّ الرسم التشكٌلً وسٌلة إبداع وابتكار .
 إنّ الحرام لَزائل ٌ .
ضرب إنكاري ٌ :حتوي على مؤكدٌن ( أال  ،إن ) .

اإلَــشبء
 اإلَشبء  ْٕ :انكالو انز٘ ًل حيزًم يضًَّٕ
ّ
انصذق أٔ ػذيّ .
ٔٚكٌٕ اإلَشبء ثأسبنٛت يٍ أشٓشْب :

( األيش ٔ ،انُٓٔ ، ٙاًلسزفٓبو ٔ ،انُذاء ٔ ،انزًُٙ
ٔ ،انزؼجت ٔ ،انمسى )

انمسى

اًلسزفٓبو كيف حالك ؟
انزًُٙ

ليت السماء متطز

انُذاء

يا باغي اخلري اقبل



اإلَشبء انطهج : ٙاإلَشبء انز٘ ٚسزذػ ٙيطهٕثب
غري حبصم ٔلذ انطهت .

أشٓش طشق اإلَشبء انطهج (: ٙاأليش – انُٓ– ٙ

اًلسزفٓبو – انزًُ – ٙانُذاء )

ٔ .األيش :
 التزموا خطة اللعب التً وضعنها لكم .

حُسن الحدٌث .
 تعلم حُسن االستماع كما تتعلم
َ
اإلنشاء فً الجمل السابقة إنشاء طلبً ألنّ الجمل
بدأت بأمر .

ٖ
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 .2انُٓ : ٙطشٚمخ انًُٓ ( : ٙل  +فؼم يضبسع )
 ( ال ترجعوا بعدي كفارا ٌضرب بعضكم رقاب بعض )

ٔ .انزؼجت  :طشق انزؼجت :
ما أفعله  ،أفعل به ،
هلل دره  ،سبحان هللا  ،ما شاء هللا ٌ ،ا لك  ،هللا هللا
ٌ ،ا إلهً .

 ال تكن لٌنا فتعصر  ،وال قاسٌا فتكسر .
اإلنشاء فً الجمل السابقة إنشاء طلبً ألن الجمل
بدأت بنهً .

بنفسً تلك األرض ما أطٌب الرُّ بى !
ُتربّعا .
وما أحسن المصطاؾ والم َ
ما أجمل صور التكافل فً وطنً !
أحبب بأٌام الشباب !
هلل درّ المحسنٌن ! ٌ /ا لروعة المكان !



ٖ .اًلسزفٓبو  :يٍ أدٔاد اًلسزفٓبو  ( :يٍ  ،يب ،
ّ
ْم  ،أٚبٌ  ،كى  ،أ  ،أ٘ ) .
َ
َ
رواٌة " العتبات " لمفلح العدوان ؟
قرأت
 هل





اإلنشاء فً الجمل السابقة إنشاء غٌر طلبً ألن الجمل

 كم ثمن هذا الكتاب ؟

بدأت بتعجب .

اإلنشاء فً الجمل السابقة إنشاء طلبً ألن الجمل

ٕ .انمسى :
ِضن على نظافة بٌئتً .
 وّللا ألحاف َ

بدأت باستفهام .
ٗ .انزًُ : ٙحشف انزًُ ( : ٙنٛذ ) .
ولٌتك ترضى واألنام ؼضاب
 فلٌتك تحلو والحٌاة مرٌرة


لٌت لً أن أعٌش فً هذه الدنـ

 لعمرك ما بالعقل ٌكتسب الؽنى

وال باكتساب

المال ٌكتسب العقل
اإلنشاء فً الجمل السابقة إنشاء غٌر طلبً ألن الجمل

ٌـا سعٌدا بوحدتً وانفرادي

بدأت بقسم .

اإلنشاء فً الجمل السابقة إنشاء طلبً ألن الجمل
بدأت بالتمنً .
٘ .انُذاء  :أدٔاد انُذاء ٚ ( :ب  ،أ٘  ،أٚب ًْ ،زح
ا نُذاء ٔ ،ا ) .
ٌ ا رب صل وسلم ما أردت على

نزٌل عرشك

األيـش



احزًبًلد األسئهخ :

 استخرج أمر جاء على صٌؽة المضارع المقرون بالم

خٌر السل كلهم
ٌ ا رحٌب الؽور والوادي الخصٌب

دفؤك

المرؼوب أشواق القلوب
اإلنشاء فً الجمل السابقة إنشاء طلبً ألن الجمل

األمر  :فلٌخلص .
 ما الؽرض |( المعنى )البالؼً الذي خرج إلٌه األمر
فً  :فاحفظها لنا ٌا رب  :الدعاء
 وضح ما ٌلً خروج األمر فً القول التالً إلى معنى

بدأت بنداء .

الدعاء  :رب ٌسر أمري
 اإلَشبء غري انطهج : ٙاإلَشبء انز٘ ًل ٚسزذػٙ
يطهٕثب .

ٔأشٓش طشق اإلَشبء غري انطهج: ٙ
( انزؼجت  -انمسى )

ألن األمر من األدنى إلى األعلى منزلة و لٌس على
وجه اإللزام واالستعالء
 جاء األمر فً الجملة التالٌة حقٌقًٌا :المدٌر للموظؾ
اكتب لً تقرٌرً ا
أل ّنه على وجه اإللزام واالستعالء

ٗ
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 األيش  :طهت حصٕل انفؼم ػهٗ ٔجّ اإلنزاو

ٔاًلسزؼالء .مثل :
نفس واحدة )
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من
ٌ ( ا أٌها
ُ
ٍ



}قال رب اشرح لً صدري * وٌسر لً أمرى *
واحلل عقدة من لسانً * ٌفقهو قولً { .
ٌخاطب من هو أعلى منه منزلة .

 قالت أم البنها  :رتب أغراضك وضعها فً مكانها .
 قال المدٌر للمعلمٌن  :راعوا الفروق الفردٌة بٌن الطلبة
األمر فً هذه الجمل حقٌقً أل ّنه جاء على وجه اإللزام
واالستعالء .
 صٛغ األيش :
ٔ .فؼم األيش .
 ( وأطٌعوا ّللا وأطٌعوا الرسول )
( ال تباؼضوا وال تحاسدوا  ،وكونوا عبادَ ّللا إخوانا )
.
ٕ .ادلضبسع ادلمشٌٔ ثالو األيش  ( .نـ  +فؼم يضبسع ) .
 لِنكنْ ً
مثال أعلى ٌحتذٌه الناس فً األخالق الحمٌدة .
 ( لٌنفق ذو سعة من سعته )
 لٌوفوا – لٌطوفوا – لٌكتبوا .
ّ
ٖ .اسى فؼم األيش  :يثم ْٛب .
 هٌّا ننظؾ حدٌقة المنزل .
 حذار االنزالق
ٗ .ادلصذس انُبئت ػٍ فؼم األيش .
} وبالوالدٌن إحسانا {  /بمعنى أحسن .
 صبرا فً مجال الموت صبرا فما نٌل الخلود
بمستطاع  /بمعنى اصبر
 وقوفا بها صحبً علً مطٌهم ٌقولون ال تهلك أسا
وتجمل  /بمعنى قف

 ادلؼبَ ٙانز ٙخيشج إنٓٛب األيش .

ٕ .انزًُ : ٙكم أيش ٕٚجّ إىل غري انؼبلم .
بصبح وما

 أال أٌها اللٌل الطوٌل أال انجلً
اإلصباح منك بأمثل
ألن اللٌل لٌس غٌر عاقل لٌلبً طلب الشاعر .

و ٌا نفس جدي

 فٌا موت زر إن الحٌاة ذمٌمة
إن دهرك هازل
ألن الموت لٌس عاقل لٌلبً طلب الشاعر .

 .3انُصح ٔاإلسشبد  :كم أيش يزضًٍ يؼىن
انُصٛحخ ٔادلٕػظخ يٍ غري إنزاو .
ٌ
نائبة
 شاور سواك إذا نابتك

ألن األمر ٌحمل معنى النصح و اإلرشاد ( ٌنصح
اإلنسان بمشاورة اآلخرٌن)
 فصبرا فً مجال الموت صبرا ٓٓفما نٌل الخلود بمستطاع

ألن األمر ٌحمل معنى اإلرشاد ( ٌنصح اإلنسان
بالصبر وقت الموت ).
ٗ .انزؼجٛز  :كم أيش ًل ٚمٕٖ ادلخبطت ػهٗ فؼهخ

ٔٚمصذ ثّ إظٓبس ػجزِ ٔػذو لذسرّ.
 ( إنْ كنتم فً رٌبٍ مما ّ
نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة
من مثله )
الطلب ال ٌقوى المخاطب على فعله .

ٔ .انذػبء  :ارا كبٌ األيش يٍ األدَٗ يُزنخ إىل

األػهٗ يُزنخ ٔٚكٌٕ ػهٗ سجٛم اًلسزغبثخ أٔ

طهت انشمحخ أٔ ادلغفشح .
( اللهم مصرؾ القلوب  ،صرّ ؾ قلوبنا على طاعتك )

 أرونً أمة بلؽت مناها

بؽٌر العلم أو حد الحسام

الطلب ال ٌقوى المخاطب على فعله .

ٌخاطب من هو أعلى منه منزله .
٘
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٘ .اًلنزًبس  :كم أيش ٍ ٚكٌٕ ف ّٛادلخبطت ٔانمبئم
َ ْ
ا
ا
يزسبٔ ٍٛٚلذسا ٔيُزنخ .
ٌ قول أحدهم مخاطبًا جاره  :ساعدنً فً إزالة الثلوج

ٖ .انزؼجت  :حني ٚمصذ انسبئم انزؼجت يٍ أيش يب
ٌ
مولع بمنع وحبس ؟
ٌ ا ابنة الٌم  ،ما أبوك بخٌلٌ ما له
 كٌؾ وصلت المرأة األردنٌة إلى هذه اإلنجازات فً مدة
وجٌزة .

من الممر .
ً
ومنزلة .
قدرا
ألن المخاطب والسائل متساوٌٌن ً

اًلسزفٓبو
 احزًبًلد األسئهخ :
 بٌن المعنى الذي خرج إلٌه االستفهام فً قول الشاعر
هل الدهر إال ؼمرة وانجالؤها

ا
 .4اإلَكبس  :حني ٚكٌٕ األيش ادلسزفٓى ػُّ يُكشا

ٔٚمغ ْزا ادلُكش ثؼذ ًْزح اًلسزفٓبو
ُ
كنت على بٌن ٍة من ربً وأتانً
 ( قال ٌا قوم أرءٌتم إنْ
ً
رحمة من عنده فعُمًْ علٌكم أنلزمكمُوها وأنتم لها
كارهون ) .
أنلزمك ُموها " ٌنكر على قومه ما ٌدّعون من أ ّنه

وشٌكا  ..النفً

سٌلزمهم وٌرغمهم على اإلٌمان

 وضح ما ٌلً  :خروج االستفهام إلى معنى النفً فً
المثال التالً



ُ
تعوق
قولهم لمن أوقؾ سٌارته فً طرٌق الناس  :أ

هل العمر إال لحظة وتمر كلمح البصر  .ألنّ أداةُ االستفهام

ؼٌرك عن السٌر فً الطرٌق .

ْ
جاءت للنفً وٌمكننا إحالل أداة النفً محلها .

القائل ٌنكر ً
فعال رآه وهو إٌقاف السٌارة فً طرٌق

 اًلسزفٓبو  ْٕ :طهت انؼهى ثشٙء مل ٚكٍ
ا
يؼهٕيب يٍ لجم .
 أٌن تقع دائرة المكتبة الوطنٌة .

ْ

االستفهام فً هذا المثال حقٌقً ألنه طلب العلم بشًْ
معلوما من قبل)
ٌجهله(لم ٌكنْ
ً
 ادلؼبَ ٙانز ٙخيشج إنٓٛب اًلسزفٓبو .
ٔ .انُف : ٙحني جتٛئ أداح اًلسزفٓبو نهُفٔ ٙديكٍ
إحالل أداح انُف ٙحمهٓب .
 ( هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان )

والتقدٌر  :ما جزاء اإلحسان إال اإلحسان .
ٕ .انزمشٚش  :محم ادلخبطت ػهٗ اإللشاس مبضًٌٕ

اًلسزفٓبو نغشض يٍ األغشاض.
 ألستم خٌر من ركب المطاٌا وأندى العالمٌن بطون
راح ؟
ٌ قول ٌ
أب البنه المتذمر  :ألم تصر أنت على دراسة هذا
التخصص ؟

الناس .
٘ .انزشٕٚك  :حني ٚمصذ انسبئم رشٕٚك انسبيغ

أليش يٍ األيٕس .
 } ال تدخلون الجنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى تحابوا
 ،أوال أدلكم على شًء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا
السالم بٌنكم { .
 قول صدٌق لصدٌقه  :هل أدلك على طرٌقة تُطور بها
مهارتك بلعبة الشطرنج .

ّ
 .ٙانزحسش  :حني ٚمصذ انسبئم إظٓبس انزحسش ػهٗ
أيش يب .
ٍ
ْ
 ما للمنازل أصبحت ال أهلها

أهلً وال جٌرانها

جٌرانً .
ٌظهر الشاعر حسرته وألمه لما آل إلٌه حال بغداد
حٌن سقوطها فً ٌد المغول
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انٕحذح انثبَٛخ  :انُمذ األدث ٙيف انؼصش انؼجبسٙ
س اذكر أسباب تقدم أو تم ٌّز النقد األدبً فً العصر
العباسً . 
س علل :تمٌز النقد األدبً فً العصر العباسً مما كان
علٌه فً العصور السابقة .
ٔ  -تأثره بما شهده العصر من نهضة واسعة شملت جوانب
الحٌاة جمٌعها .
ٕ  -تأثره بحركة التجدٌد فً الشعر العربً  ،وما أثارته من
حوارات نقدٌة حول القدٌم
والمحدث من الشعر آنذاك .
ٖ  -توسّع آفاقه مع ّ
اطالع كثٌر من النقاد على الثقافات :
الهندٌة  ،والفارسٌة  ،والٌونانٌة

س اذكر الثقافات التً اطلع علٌها النقاد فً العصر
العباسً .
الهندٌة  ،والفارسٌة  ،والٌونانٌة .
س لقد أصبح النقد فً العصر العباسً نقدا منهجٌا علل
ذلك  ،وضح ذلك .
أصبح له قواعده وأصوله العلمٌة التً ٌقاس بها  ،وألفت
كتب نقدٌة وتنوعت آراء النقاد فٌها .

س اذكر الكتب النقدٌة التً ألفت فً العصر العباسً 
انسب الكتب التالٌة إلى مؤلفٌها . 
ألفت كتب نقدٌة وتنوعت آراء النقاد فٌها  ،من مثل :
ٔ " .طبقات فحول الشعراء " ألبن سالم الجمحً
ٕ " .البٌان والتبٌن " للجاحظ .
ٖ " .الشعر والشعراء "البن قتٌبة .
ٗ" .عٌار الشعر " البن طباطبا .
٘" .نقد الشعر " لقدامة بن جعفر .
" .ٙالموازنة بٌن أبً تمام والبحتري " لآلمدي .
 .7العمدة فً صناعة الشعر ونقده "البن رشٌق القٌروانً
 " .8دالئل اإلعجاز)"لعبد القاهر الجرجانً

س اذكر القضاٌا النقدٌة التً تناولها النقد العباسً . 
تناول النقد العباسً مجموعة من القضاٌا النقدٌة العامة
منها :
الفحولة الشعرٌة  ،ونظرٌة النظم  ،والطبع و الصنعة ،
واللفظ والمعنى  ،والسرقات الشعرٌة  ،والصدق والكذب
فً الشعر .
ا
أ ًٔل :

انفحٕنخ انشؼشٚخ

س ما المقصود بالفحولة الشعرٌة أو مفهوم الفحولة
الشعرٌة .
الفحولة الشعرٌة  :قدرة الشاعر الفنٌة وتمٌزه .
س ما هً الوسائل أو الطرق التً توصل الشاعر إلى
الفحولة الشعرٌة . 
ٔ .حفظ أشعار العرب ورواٌتها .
ٕ .امتالك ثروة لؽوٌة واسعة تمكنه من طرق المعانً
المختلفة .
ٖ .اإللمام بمناقب القبائل ومثالبها لٌضمنها فً شعره بمدح
أو ذم .
س لماذا ٌجب على الشاعر اإللمام بمناقب القبائل ومثالبها

لٌضمنها فً شعره بمدح أو ذم .
س المعاٌٌر التً ٌحكم بها للشاعر بفحولته لدى النقاد
العباسٌٌن . 
ٔ .جودة الشعر .
ٕ .تعدد األؼراض .
ٖ .وفرة القصائد الطوال .
س اذكر المقاٌٌس التً وضعها النقاد لجودة الشعر 
ٔ .جزالة اللفظ .
ٕ .والسبق إلى المعانً .
ٖ .وحسن التصوٌر والتشبٌه.
النقاد قدموا كثٌر عزة على جمٌل بثٌنة علل ذلك . 
لماذا قدم النقاد كثٌر عزه 
لتفوقه علٌه فً األؼراض الشعرٌة .
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ا
ثبَٛب :

َظشٚخ انُظى

س وضح رأي عبد القاهر فً اللفظ أو اللفظة المفردة
.
ٌرى أن اللفظة المفردة ال قٌمة لها فً ذاتها والمزٌه
فً داللتها  ،وإنّما تكون لها مزٌّة حٌنما تنتظم مع
ؼٌرها من األلفاظ فً جمل أو عبارات  ،ومن ثم ،
ٌتالءم معناها م ع معانً األلفاظ التً تنتظم معها مع
ضرورة مراعاة قواعد اللؽة وأعرافها.

س عرف الحولٌات .  
ً
كامال فً
األشعار التً كان ٌمضً شعراء العرب عامًا
نظمها ،فٌقلب فٌها رأٌه ونظره قبل أن ٌخرجها إلى
الناس .
س اذكر حوافز اإلبداع األدبً .

س اذكر العوامل التً تعٌن األدباء على نظم الشعر وتألٌف
الخطب للوصول إلى النتاج األدبً الجٌد . 
ٔ  -البواعث النفسٌة .
ٕ  -السعً إلى تحصٌل المعارؾ المتنوعة ،من مثل :معرفة
أنساب الناس  ،والبراعة فً علم النحو .
س ٌرى عبد القاهر أن اللفظة المفردة ال قٌمة لها فً ذاتها
ٖ  -اإلكثار من ممارسة التألٌؾ األدبً .
خارج السٌاق وضح ذلك
أي أن األلفاظ ال تتفاضل إال إذا اندرجت فً سٌاق من
التعبٌر ،فاللفظة قد تكون حسنة فً سٌاق ما ،لك ّنها
موحشة ثقٌلة على النفس فً سٌاق آخر.
س عالم تقوم العالقات بٌن ضروب المجاز وفكرة النظم ،
مثلما ٌرى الجرجانً ؟ . 
تقوم العالقة على أن األلفاظ التً تشكل ضرب المجاز
ٌجب أن تكون متوافقة معنوٌا  ،فٌكون كل منها مناسبا
للسٌاق الذي ورد فٌه  ،وٌكون انتظامها متوافقا مع
قواعد اللؽة وأعرافها .
س أذكر مقتضٌات النظم كما ٌرى عبد القاهر . 
االستعارة والكناٌة والتمثٌل وسائل ضروب
المجاز .
َّ ْ
ا
انطجغ ٔ انصُؼخ
ثبنثب :
س اذكر أقسام األدباء فً العصر العباسً . 
ٔ .أدباء الطبع (السلٌقة) .
ٕ .أدباء الصّنعة .
س ما المقصود بأدباء الطبع (السلٌقة)
هم من ٌملكون الموهبة وال ٌبالؽون فً مراجعات
نصوصهم  ،إذ ٌبنون النصوص بٌسر  ،وال ٌعتمدون
المراجعات الدائمة وطول النظر فً ما ٌنظمون أو
ٌؤلفون .
س ما المقصود بأدباء الصنعة :
هم من ٌملكون الموهبة وٌراجعون ما نظموا وألّفو من
أجل االرتقاء بنتاجهم األدبً  ،وربّما ٌستؽرقون فً
التألٌؾ زمنا طوٌال .

س ما هً المعارف المتنوعة التً ٌسعى األدٌب إلى
تحصٌلها لتعٌنه على نظم الشعر وقول الخطب . 
ٔ .معرفة أنساب الناس .
ٕ .البراعة فً علم النحو .
س مٌز نوع الحافز إلى اإلبداع األدبً فً كل مما ٌأتً :
أ  -قول بشٌر بن المعتمر  ":خذ من نفسك ساعة نشاطك
وفراغ بالك وإجابتها إٌاك "
ب -قٌل ألحد الخطباء  ":إنك لتكثر  ،فقال  :أكثر لتمرٌن
اللسان " .
أ
ب
ساثؼب :

باعث نفسً
اإلكثار من ممارسة التألٌؾ األدبً
انهفظ ٔادلؼىن

س وضح رأي الجاحظ فً قضٌة اللفظ والمعنى. 
إنّ القٌمة الجمالٌة والفنٌة فً النص تكمن فً ألفاظه
أكثر من معانٌه ؛ ألن المعانً معروفة ومشتركة بٌن
األدباء  ،أما األلفاظ فتختلؾ فً مستواها وقٌمتها من
أدٌب إلى آخر بحسب أسلوب األدٌب وقدرته وثقافته
اللؽوٌة .
س اذكر أقسام اللفظ والمعنى عند ابن قتٌبة . 
ٔ .ضرب حسن لفظه وجاد معناه .
ٕ .ضرب حسن لفظه وحال  ،فإذا فتشته لم تجد هناك
فائدة فً المعنى .
ٖ .ضرب جاد معناه وقصرت ألفاظه .
ٗ .ضرب تأخر معناه وتأخر لفظه .
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س اذكر رأي ابن طباطبا العلوي فً قضٌة اللفظ والمعنى
.
العالقة بٌن اللفظ والمعنى على نحو العالقة بٌن الروح
والجسد .
س اذكر رأي ابن رشٌق القٌروانً فً قضٌة اللفظ
والمعنى . 
سار ابن رشٌق على نهج ابن طباطبا  ،فعد اللفظ
والمعنى شٌئا واحدا  ،وال ٌمكن الفصل بٌنهما بحال .
خبيسب :

انسشلبد انشؼشٚخ

س وضح موقف النقاد من مسألة أخذ شاعر من غٌره 
عدوا بعض أشكاله مذموما وبعضها محمودا  ،مراعٌن
فً ذلك فكرة أن الشاعر قد ٌتأثر بشاعر سابق علٌه أو
شاعر معاصر له .
س اذكر أشكال ( صور ) األخذ فً قضٌة السرقات
الشعرٌة . 
ٔ .األخذ المحمود .
ٕ .األخذ المذموم .
س اذكر صور األخذ المحمود . 
ٔ .كشؾ المعنى  :إٌضاح المعنى وإبرازه فً عبارة أفضل
 :أخذ المعنى ونقله إلى ؼرض شعري جدٌد
ٕ .النقل
:وٌقصد به نظم الكالم المنثور.
ٖ .العقد
س اذكر صور األخذ المذموم . 
ٔ .اإلؼارة .
ٕ .المسخ .
س وضح المقصود باإلغارة . 
وهً أنْ ٌنظم الشاعر بٌ ًتا وٌخترع معنى حس ًنا فٌتناوله
ٌ
روى له دون قائله .
شاعر أعظم منه ذكرً ا وأبعد صٌ ًتا فٌُ َ
س وضح المقصود بالمسخ . 
وهو إحالة المعنى إلى ما دونه .
س لماذا نصح النقاد العباسٌون بعدم أخذ المعانً
المخترعة . 
ألنه ال ٌمكن النسج على منوالها .
س عرف المواردة ( ما المقصود بمصطلح المواردة ) 
هو أنْ ٌتوارد شاعران فً اللفظ أو المعنى من ؼٌر أنْ
ٌتأثر أحدهما باآلخر .

س ال ٌعنً التشابه بٌن نصً شاعرٌن تأثر أحدهما باآلخر
سرقة شعرٌة علل ذلك . 
قد ٌتوارد شاعران فً اللفظ أو المعنى من ؼٌر أنْ ٌتأثر
أحدهما باآلخر  .وأطلق النقاد العباسٌون على هذا
التشابه مصطلح " المواردة ". .
ا

سبدس ب

انصذق ٔانكزة يف انشؼش

س اذكر آراء النقاد العباسٌٌن فً مفهومً  :الص دق ،
والكذب  ،فً الشعر . 
س اذكر آراء النقاد العباسٌٌن فً قضٌة الصدق والكذب
.
ٔ .أعذب الشعر أكذبه .
ٕ .أعذب الشعر أصدقه .
س ما المقصود بالكذب فً الشعر . 
عدم مطابقة الصور األدبٌة لما ٌناسبها فً الواقع ،وعدم
التقٌد بمعاٌر العقل والمنطق
مع البقاء ضمن دائرة الخٌال المقبول الذي ٌرمً إلى
إحداث الوقع الحسن والتأثٌر فً نفس المتلقً .
س ماذا أجاز أصحاب مبدأ أعذب الشعر أكذبه . 
عدم مطابقة الصور األدبٌة لما ٌناسبها فً الواقع ،وعدم
التقٌد بمعاٌر العقل .
س وضع النقاد حدود للكذب فً الشعر وضح ذلك . 
عدم تجاوز حدود الخٌال المعقول .
س ما هً األدوات التً دعا النقاد إلى استخدامها لتقرٌب
المبالغة إلى نفس المتلقً 
استحسنوا أن ٌستخدم الشاعر ألفاظ  ،مثل "لو  ،أو ٌكاد
 ،وما جرى مجراهما " .
س ما المقصود بالصدق فً الشعر . 
والمقصود هنا أن تكون الصورة معبرة عن تجربة
شعورٌة حقٌقة  ،وٌستخدم فٌها الشاعر الخٌال المقبول
القرٌب التناول من ؼٌر الخروج على حدود المنطق .
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انٕحذح انثبنثخ  :ادلزاْت األدثٛخ يف انؼصش احلذٚث

س اذكر خصائص المذهب الكالسٌكً فً األدب العربً 

س ما المقصود بالمذهب األدبً . 
ٌقصد بالمذهب األدبً جملة من الخصائص الفنٌة التً
تصبػ نتاجً ا أدب ًٌا ما بصبؽة ؼالبة تُمٌّز ذلك النتاج من
ؼٌره فً فترة معٌنة من الزمان .

ٔ ٌ -حاكً القدماء فً بناء القصٌدة العربٌة من حٌث تعدد
الموضوعات .

ظهرت المذاهب األدبٌة بداٌة فً الؽرب .
س طرٌقة انتقال المذاهب األدبٌة من الغرب إلى أدبنا
العربً الحدٌث . 
انتقل تأثٌرها بفعل االتصال الثقافً وحركة الترجمة مع
بداٌة عصر النهضة العربٌة إلى أدبنا العربً الحدٌث

س عدد المذاهب األدبٌة  اذكر المذاهب األدبٌة التً
انتقلت إلٌنا من الغرب .
الكالسٌكًّ  ،والرومانسًّ  ،والواقعًّ  ،والرمزيّ
.
ا
أًٔل  :ادلزْت انكالسٛك( ٙيذسسخ اإلحٛبء ٔانُٓضخ )
س ما المقصود بـ المذهب الكالسٌكً أو " مدرسة
اإلحٌاء والنهضة " . 
الحركة الشعرٌة العربٌة التً ظهرت فً أوائل العصر
الحدٌث  ،والتزم فٌها عدد من الشعراء النظم على نهج
الشعراء فً عصور ازدهار الشعر العربً  :الجاهلً
،واإلسالمً  ،واألموي ،والعباسً .
س من رائد المذهب الكالسٌكً ( مدرسة اإلحٌاء ) . 
محمود سامً البارودي .
س اذكر شعراء المذهب الكالسٌكً أو مدرسة اإلحٌاء
والنهضة . 
أحمد شوقً  ،وحافظ إبراهٌم  ،وعلى الجارم من مصر
عبد المحسن الكاظمً  ،وجمٌل صدقً الزهاوي ،
ومعروؾ الرصافً  ،ومحمد مهدي الجواهري من
العراق
عبد المنعم الرفاعً من األردن  ،وخٌر الدٌن الزركلً
من سورٌه .

ٕ ٌ -لتزم القافٌة الواحدة .
ٖ ٌ -حافظ على سالمة األلفاظ  ،وجزالتها  ،وفخامتها ،
وٌحرص على فصاحة التراكٌب واألسالٌب واللؽوٌة .
ٗ ٌ -بتعد عن الخٌال الجامح باستخدام الصورة الشعرٌة
الحسٌة والمادٌة  ،فٌوازن بذلك بٌن العقل والعاطفة .
ْ
أضافت مدرسة اإلحٌاء والنهضة لألدب العربً
س ماذا
الحدٌث . 
استحدث أتباع المذهب الكالسٌكً أؼراضا شعرٌة
جدٌدة لم تكن معروفة من قبل فً الشعر العربً لتناسب
عصرهم وما استجد فٌه من ظروؾ وأحداث  ،ومن ثم
موضوعات جدٌدة تعبر عن تلك الظروؾ واألحداث
ولكن مع المحافظة على الخصائص الفنٌة للمذهب
الكالسٌكً .
س ٌوازن المذهب الكالسٌكً بٌن العقل والعاطفة علل ذلك
ٌبتعد عن الخٌال الجامح باستخدام الصورة الشعرٌة
الحسٌة والمادٌة .
س استحدث أتباع المذهب الكالسٌكً أغراضا شعرٌة
جدٌدة لم تكن معروفة من قبل فً الشعر العربً (
وضح ذلك ) . 
لتناسب عصرهم وما استجد فٌه من ظروؾ وأحداث ،
ومن ثم موضوعات جدٌدة تعبر عن تلك الظروؾ
واألحداث .
س ما هً األغراض الشعرٌة التً استحدثها أتباع المذهب
الكالسٌكً . 
ٔ  -الشعر الوطنً .
ٕ  -والشعر االجتماعً .
ٖ  -والشعر المسرحً .
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ا
ثبَٛب :

ادلزْت انشٔيبَسٙ

س مفهوم المذهب الرومانسً . 
مذهب أدبً أطلق على الشعراء الذٌن نادوا بضرورة
ْ
نادت بها الكالسٌكٌة
التحرر من القواعد واألصول التً
 ،فاطلقوا العنان للعاطفة والخٌال  ،وصبوا اهتمامهم
على الحدٌث عن مشاعر اإلنسان الفرد وهمومة ،
ووظفوا الطبٌعة للتعبٌر عن تلك المشاعر ونقلها إلى
اآلخرٌن .
س ال نستطٌع القول بأن ثمة قواعد محددة للرومانسٌة
علل ذلك 
إذ ت ُع ُّد الرومانسٌة القواعد المسبقة فً األدب ً
قٌودا تحد
من اإلبداع وقدرته على نقل تجربته الشعورٌة إلى
اآلخرٌن .
نجد فً المذهب الرومانسً عدة مدارس واتجاهات ،
ٌجمعها التحرر من القواعد ،وتختلف فً االهتمامات
والمضامٌن واألسالٌب.
س ظهر فً األدب العربً أوائل القرن العشرٌن عدة
جماعات شعرٌة فً المذهب الرومانسً اذكرها .

س اذكر مدارس واتجاهات المذهب الرومانسً  اذكر
الجماعات األدبٌة فً المذهب الرومانسً .
ٔ .جماعة الدٌوان  :ش ّكلها كل من  :عباس محمود العقاد
 ،وإبراهٌم عبد القادر المازنً وعبد الرحمن شكري .
ٕ .شعراء المهجر  :منهم  :جبران خلٌل جبران  ،وإٌلٌا أبو
ماضً  ،ونسٌب عرٌضة.
ٖ .جماعة أبولو  :من شعرائها  :أحمد زكً أبو شادي ،
وإبراهٌم ناجً .
س افتتح إٌلٌا أبو ماضً قصٌدته مبتعدًا عن المظهر
التقلٌدي فً مقدمة القصٌدة الكالسٌكٌة وضح ذلك 
ألنه لم ٌقؾ على الطلل ،بل بدأ بموضوعه مباشرة وهو
الدعوة إلى التفاؤل واالستمتاع بالحٌاة .
س وضح كٌف استطاع إٌلٌا أبو ماضً أن ٌؤكد فكرته
وٌبتها فً قصٌدته فلسفة الحٌاة
اكد فكرته وأثبت صحتها بأدلته التً تخاطب الوجدان
والعاطفة ،موظ ًفا عناصر الطبٌعة الجمٌلة لتأكٌد أفكاره .

س ٌجعل الشاعر إٌلٌا قصٌدته فلسفة الحٌاة حلقة واحدة
محكمة االتصال تتسم بالوحدة الموضوعٌة علل ذلك .
ً
واحدا على خالؾ القصائد القدٌمة
إذ تتناول موضوعًا
ْ
تعددت فٌها الموضوعات
التً
س التزم الشاعر إٌلٌا فً قصٌدته فلسفة الحٌاة القافٌة
الواحدة  ،ولك ّنه فً قصائد أخرى تحرر من ذلك  ،كما
فً قصٌدة "المساء علل ذلك . 
ألنه ٌمثل المذهب الرومانسً الذي ٌرفض األصول
والقواعد التً تحد من إبداع الشاعر كما ٌرى
الرومانسٌون .
س استخدم الشاعر إٌلٌا فً قصٌدته فلسفة الحٌاة األلفاظ
السهلة ذات البعد العاطفً علل ذلك . 
ل ٌتناسب مع توجهات الرومانسٌٌن العاطفٌة .
س اذكر األلفاظ السهلة ذات البعد العاطفً فً قصٌدة إٌلٌا
فلسفة الحٌاة . 
الشاكً  ،وداء  ،وتتؽنى  ،والورود "
س لماذا استخدم الشاعر إٌلٌا فً قصٌدته فلسفة الحٌاة
معانً جدٌدة غٌر مألوفة .
ٌدعو إلى التفاؤل واألمل والتمتع بالحٌاة وبالطبٌعة
وجمالها .
س لماذا استمد الشاعر إٌلٌا فً قصٌدته فلسفة الحٌاة
صوره من الطبٌعة الحٌة . 
لتعبر عن أفكاره ومشاعره وعاطفته الجٌاشة  ،فجعلها
–على مذهب الرومانسٌٌن – كائ ًنا ٌفٌض بالحٌاة .
س استمد إٌلٌا فً قصٌدته فلسفة الحٌاة صوره من
الطبٌعة الحٌة اذكر أمثله علٌها 
الورود تتكلل بالندى  ،والطٌور تؽنً أجمل األلحان ،
والؽدٌر ٌسٌر مترقرقا ٌسقً الحقول .
س اذكر خصائص المذهب الرومانسً فً األدب العربً >
ٔ ٌ -بتعد عن التقالٌد الموروثة فً بنٌة القصٌدة العربٌة.
ٕ ٌ -رفض القواعد واألصول  ،فقد دعا اتباع الرومانسٌة
مثال إلى التحرر من قٌود القافٌة.
ٖ ٌ -طلق العنان للعاطفة والخٌال .
ٗ ٌ -ستمد الصور الشعرٌة من الطبٌعة التً.
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س علل هجر الرومانسٌون المقدمة الطللٌة ودخلوا فً
موضوعهم الشعري مباشرة 
البتعاد أصحاب المذهب الرومانسً عن التقالٌد
الموروثة فً بنٌة القصٌدة العربٌة .

الصورة
الشعرٌة

تعتمد على الصور
الحسٌة المادٌة
المألوفة والشائعة

س إلى ماذا أدى ابتعاد الرومانسٌٌن عن التقالٌد الموروثة
فً بنٌة القصٌدة العربٌة 

لؽة الشعر

أدى إلى هجر الرومانسٌون المقدمة الطللٌة ودخلوا فً
موضوعهم الشعري مباشرة  ،والتزموا الوحدة
الموضوعٌة .

تستخدم األلفاظ
الجزلة الفخمة ،
وتحرص على
فصاحة التراكٌب
اللؽوٌة وقوتها

تستمد الصور
الشعرٌة من الطبٌعة
للتعبٌر عن األفكار
والمشاعر والعواطؾ
 ،فقد رأت فً الطبٌعة
كائنا حٌا ٌنبض
بالحٌاة
تستخدم األلفاظ
العاطفة السهلة ،
وتمٌل إلى التراكٌب
واألسالٌب الرقٌقة
العذبة

س علل دعا اتباع الرومانسٌة إلى التحرر من قٌود القافٌة
ألنها تحد من إبداع الشاعر  ،فنجد لدٌهم تع ّددا فً القافٌة
فً القصٌدة الواحدة .
س علل نجد لدى أصحاب المذهب الرومانسً تعدّ دا فً
القافٌة فً القصٌدة الواحدة 
ألنّه ٌرفض القواعد واألصول  ،فقد دعا اتباع
الرومانسً مثال إلى التحرر من قٌود القافٌة .
س ٌطلق الرومانسٌون العنان للعاطفة والخٌال علل ذلك
فقد وظؾ الرومانسٌون الطبٌعة واندمجوا فٌها وعبروا
عن ذلك بمعان عاطفٌة وألفاظ سهلة بعٌدة عن الؽرٌب .
س من أٌن ٌستمد الرومانسٌون صورهم الشعرٌة . 
من الطبٌعة التً نظر إلٌها الرومانسٌون على أنها
كائن حً ٌنبض بالحٌاة .
س وازن بٌن الكالسٌكٌة والرومانسٌة من حٌث  :بناء
القصٌدة ،والعاطفة  ،والصورة الشعرٌة ،ولؽة الشعر .
الرومانسٌة
الكالسٌكٌة
من حٌث
بناء القصٌدة تلتزم البناء التقلٌدي تبتعد عن المقدمات
الطللٌة وتبدأ
للقصٌدة إذ تبدأ
بموضوع القصٌدة
القصٌدة بمقدمة
مباشرة  ،وتتسم
طللٌة  ،وتتعدد
الموضوعات التً القصٌدة بالوحدة
الموضوعٌة  ،وال
تتناول القصٌدة ،
وتلتزم وحدة القافٌة تلتزم وحدة القافٌة .
تطلق العنان للعاطفة
تحتكم إلى العقل
العاطفة
وتبتعد عن اإلسراؾ والخٌال  ،وتهتم
بالفرد ومشاعره
العاطفً والخٌال
الجامح

ثبنثب :

ادلزْت انٕالؼٙ

س مفهوم المذهب الواقعً . 
هو المذهب الذي ٌعنى بوصؾ الحٌاة الٌومٌة كما هً
من ؼٌر أٌة مثالٌة .
س ما هو مأخذ الواقعٌٌن على الرومانسٌٌن . 
مبالؽتهم فً الخٌال ورأوا أنّهم ابتعدوا عن حٌاة الناس
الواقعٌة والحدٌث عن مشكالتهم وهمومهم الٌومٌة .
س من أٌن ٌستمد األدٌب الواقعً مادته األدبٌة . 
من مشكالت العصر االجتماعٌة .
شخصٌات المذهب الواقعً من الطبقة الوسطى أو طبقة
العمال .
ممزوجا بنفس األدٌب وقدراته
س الواقعٌة تصوٌرا للواقع
ً
الفنٌة وضح ذلك . 
ألنّ الكاتب الواقعً ٌستمد مادته األدبٌة من مشكالت
العصر االجتماعٌة ،وشخصٌاته من الطبقة الوسطى أو
طبقة العمال .
س من أٌن استوحى األدب العربً الواقعً نهجه الخاص
.
ظهر المذهب الواقعً فً األدب العربً لتصوٌر الواقع
العربً بمشكالته االجتماعٌة وقضاٌاه السٌاسٌة  ،فأبرز
األدباء عٌوب المجتمع  ،وصوروا مظاهر الحرمان
والبؤس قصد اإلصالح .
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س من أٌن استوحى األدب العربً الواقعً نهجه الخاص
من الواقع العربً بمشكالته االجتماعٌة وقضاٌاه
السٌاسٌة ،فأبرز األدباء عٌوب المجتمع  ،وصوروا
مظاهر الحرمان والبؤس قصد اإلصالح .
س ما هً المظاهر االجتماعٌة التً أبرزها األدب العربً
الواقعً . 
أبرز األدباء عٌوب المجتمع  ،وصوروا مظاهر
الحرمان والبؤس قصد اإلصالح .
س حاول األدب العربً الواقعً إصالح المجتمع وضح ذلك
أبرز األدباء عٌوب المجتمع  ،وصوروا مظاهر
الحرمان والبؤس قصد اإلصالح .
س اذكر أدباء المذهب الواقعً العربً . 
ٔ .طه حسٌن وكتب مجموعته القصصٌة "المعذبون فً
األرض "
ٕ .توفٌق الحكٌم وله رواٌة "ٌومٌات نائب فً األرٌاؾ " ،
ٖ .نجٌب محفوظ وكتب مجموعته القصصٌة "همس
الجنون "
ٌٗ .وسؾ إدرٌس ألؾ رواٌة "الحرام "،
٘ .عبد الرحمن الشرقاوي ألؾ رواٌة "األرض" .
س اذكر اتجاهات المذهب الواقعً . 
ٔ .الواقعٌة النقدٌة .
ٕ .الواقعٌة االشتراكٌة .
س ما المقصود بالواقعٌة النقدٌة . 
هً التً تتناول مشكالت المجتمع وقضاٌاه ،ولكنّها
تركز بشكل كبٌر على جوانب الفساد والشرّ فٌه و تقوم
بانتقاده وإظهار عٌوبه وتسلٌط الضوء علٌها  ،وتكتفً
بذلك من ؼٌر إٌجاد الحلول تعد القصة والرواٌة مجال
الواقعٌة النقدٌة األكبر وتلٌها المسرحٌة .
س ما هً الجوانب التً تركز علٌها الواقعٌة النقدٌة . 
تركز بشكل كبٌر على جوانب الفساد والشرّ فٌه و تقوم
بانتقاده وإظهار عٌوبه وتسلٌط الضوء علٌها .
س ما هً الفنون النثرٌة التً تركز علٌها الواقعٌة النقدٌة
القصة والرواٌة وتلٌها المسرحٌة .

س ما المقصود بالواقعٌة االشتراكٌة . 
وهً تجعل العمل األدبً قائما على تصوٌر الصراع
الطبقً بٌن طبقة العمال والفالحٌن من جه وطبقة
الرأسمالٌٌن والبرجوازٌٌن من جهة ثانٌة ،وتجعل الثانٌة
مصدرا للشرور فً الحٌاة ،فتدٌنها وتكشؾ عٌوبها
،وتنتصر للفالحٌن والعمال وتظهر جوانب الخٌر
واإلبداع فٌهم  .والواقعٌة االشتراكٌة تقدم حلوال
للمشكالت التً تتناولها .
س اذكر خصائص المذهب الواقعً فً األدب العربً .
ٔ ٌ -صور الواقع وٌبتعد عن اإلؼراق فً العواطؾ والخٌال
ٕ ٌ -ركز على القضاٌا االجتماعٌة  ،وٌعرضها عرضً ا
موضوع ًٌا ً
بعٌدا عن الذاتٌة  ،فٌنقد المجتمع  ،وٌبحث عن
مشكالته  ،وٌقترح بعض الحلول المناسبة .
ٗ ٌ -عتمد بصورة أكبر على الكتابة القصصٌة والروائٌة
والمسرحٌة .
س ما الفرق بٌن الواقعٌة النقدٌة والواقعٌة االشتراكٌة ؟
ٔ  -الواقعٌة النقدٌة :تركز بشكل كبٌر على جوانب الشر
والساد فً المجتمع ،وتقوم بانتقاده وإظهار عٌوبه
وتسلٌط الضوء علٌها ،وتكتفً بذلك من ؼٌر إٌجاد
الحلول.
الواقعٌة االشتراكٌة :تصور الصراع بٌن طبقة العمال
والفالحٌن من جهة وطبقة الرأسمالٌٌن والبرجوازٌٌن
من جهة ثانٌة  ،فتنتصر لؤلولى وتظهر جوانب الخٌر
واإلبداع فٌها ،وتدٌن الثانٌة وتكشؾ عٌوبها وتجعلها
مصدرا للشرور .وتقدم الواقعٌة االشتراكٌة حلوال
للمشكالت التً تتناولها.
س وازن بٌن المذهب الواقعً والمذهب الرومانسً من
ناحٌتً  :اللفاظ  ،والمعانً .
الواقعٌة
األلفاظ استخدام األلفاظ المستمدة
من لؽة الحٌاة الٌومٌة.
المعانً تصوٌر حٌاة الناس
الواقعٌة والحدٌث عن
مشكالتهم وهمومهم
الٌومٌة من ؼٌر المبالؽة
فً الخٌال.

الرومانسٌة
استخدام األلفاظ
السهلة العاطفٌة
استخدام المعانً ؼٌر
المألوفة التً تشع
بالعاطفٌة والخٌال،
واالهتمام بمشاعر
اإلنسان الفرد
وهمومه.

ٖٔ

فراس عبابنة ٔٓ111ٖٔ71ٕ7 / ٓ171ٖٓٔ77

ا
ساثؼب :

ادلزْت انشيز٘

س ما المقصو د بالمذهب الرمزي  عرف الرمزٌة . 
هو مذهب أدبً ٌعتمد اإلٌحاء فً التعبٌر عن المعانً
الكامنة فً نفس األدب .
س ما هً رؤٌة أصحاب المذهب الرمزي . 
إنّ التعبٌر عن األشٌاء حسب تأثٌرها فً نفوسنا أدق من
محاولة التعبٌر عنها فً ذاتها .
س علل كثرة استخدام الرمز لدى اتباع المذهب الرمزي

س ٌلجئ أصحاب المذهب الرمزي إلى استخدام األلفاظ
والتراكٌب فً سٌاقات معٌنة تضفً علٌها بعدا رمزٌا
إٌحائٌا علل ذلك . 
ألنّ التعبٌر عن األشٌاء حسب تأثٌرها فً نفوسنا أدق
وأكثر عم ًقا من محاولة التعبٌر عنها فً ذاتها .
س اذكر أداة أصحاب المذهب الرمزي الفنٌة التً تساعد
على تكثٌف اإلٌحاءات . 
إٌقاع الشعر وموسٌقاه .
س كٌف تسهم الرمزٌة فً االرتقاء بمستوى النص األدبً
س أٌن تكمن أهمٌة الرمزٌة فً األدب . 
من خالل إٌجاد لؽة جدٌدة تتجاوز معناها المعجمً
وتكون محملة بأفكار ودالالت اكثر عمقا  ،ومن ثم ،
النهوض بالمستوى الجمالً للنص ،وزٌادة فاعلٌته ،
وجعله أكثر تشوٌقا وأقرب إلى نفس المتلقً .
ظهرت الرمزٌة فً الشعر العربً المعاصر وال سٌما
شعر التفعٌلٌة عند عدد من الشعراء مثل :
بدر شاكر السٌاب  ،صالح عبد الصبور  ،محمود
دروٌش  ،وأدونٌس .
س سبب كتابة قصٌدة رحل النهار للشاعر بد شاكر الس ٌّاب
.
نظمها مخاط ًبا امرأة حٌن اشتد علٌها المرض فً أحد
مستشفٌات الكوٌت .
س ما الذي ساعد على إحداث جو رمزي ٌوحً بدالالت
غنٌه متنوعة فً قصٌدة السٌاب . 
ْ
تضافرت األلفاظ والصور فً قصٌدة السٌاب فً اطار
شبكة من العالقات المترابطة.

س اذكر خصائص المذهب الرمزي فً األدب العربً . 
ٌٔ .ستخدم التعبٌرات الرمزٌة اإلٌحائٌة بوصفها أداة فاعلة
للتعبٌر.
ٌٕ .عتنً عناٌة فائقة بالموسٌقا الشعرٌة المنبثقة من اختٌار
األوزان واأللفاظ الخاصة.
س ٌستخدم الذهب الرمزي التعبٌرات الرمزٌة اإلٌحائٌة
بوصفها أداة فاعلة للتعبٌر . 
ألنّ اللؽة العادٌة فً رأي الرمزٌٌن ال تسطٌع  -فً كثٌر
من األحٌان  -التعبٌر بعمق عما فً النفس من أفكار
ومشاعر .

أخزرب َفسك
اقرأ النص التالً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه .
ما رسالتً هذه ّإال حبلُ مود ٍة فً ّللا  ،وإنْ هً ّإال صلة
رحم بٌن الناس  ،فلتكنْ تقًٌا محبًا ٌ ،حبك الناس ،سبحان منْ
خلق اإلنسان لٌتعاٌش مع اآلخرٌن  ،فال تكنْ بخٌال  ،إنّ
البخٌ َل عدوّ نفسه .
أ  -استخرج من النص .
ٔ .ضربًا من أضرب الخبر جاء طلبًٌا .
ٕ .جملة إنشاء ؼٌر طلبً .
ٖ .أمرً ا جاء على صٌؽة المضارع المقرون بالم األمر .
ْ
أفادت التجدد .
ٗ .جملة
٘ .جملة خبرٌة .
ب -علل ما ٌلً :
ٔ.تفٌد جملة (الصدق منجاة ) الثبوت .
ٕ.جاء ضرب الخبر ابتدائًٌا فً جملة ( العلم عبادة )
ٖ .خرج االستفهام إلى معنى النفً فً قوله تعالى :
( هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان )
ٗ.جاء األمر بمعناه الحقٌقً فً جملة  ( :أٌن تقع العقبة )
٘.خرج االستفهام إلى معنى التشوٌق فً قوله تعالى :
( هل أدلكم على تجارى تنجٌكم من عذاب ألٌم )
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جـ -
ٔ .حدد المعنى البالغً الذي خرج إلٌه األمر فً جملة :
( ٌا سماء أمطري ) .

ه .علل ما ٌلً .
ٔ .أصبح النقد فً العصر العباسً نقدا منهجٌا
ٕ .ظهور المذهب الواقعً فً األدب العربً .

ٕ .حدد المعنى البالغً الذي خرج إلٌه االستفهام فً جملة :

ٖ .علل كثرة استخدام الرمز لدى اتباع المذهب الرمزي .

( ألستم خٌر من ركب المطاٌا وأندى العالمٌن بطون راح )
ٖ .اذكر نوع اإلنشاء فً جملة  :لٌتك تدرس فً كل األوقات
ٗ .عرف علم المعانً .

و.
ٔ .عالم تقوم العالقات بٌن ضروب المجاز وفكرة النظم ،
مثلما ٌرى الجرجانً ؟

د  -انقل إلى دفترك رقم الفقرة ورمز اإلجابة الصحٌة .

ٕ .مٌز نوع الحافز إلى اإلبداع األدبً فً كل مما ٌأتً :
قٌل ألحد الخطباء ":إنك لتكثر  ،فقال  :أكثر لتمرٌن اللسان.

ٔ.الجملة التً تفٌد الثبوت هً :

ٗ.وضح رأي الجاحظ فً قضٌة اللفظ والمعنى.

أ .أكتب الدرس

ب .هل أدلكم على طرٌق الخٌر

٘.اذكر أقسام اللفظ والمعنى عند ابن قتٌبة

جـ .األردن وطنً

دٌ .ساعد الناس بعضهم .

 .ٙمن رائد المذهب الكالسٌكً.

ٕ.أفادة الجملة التالٌة  :تحقٌق النجاح بحاجة إلى أصرار
ب .التجدد والحدوث
أ .التجدد واالستمرار
جـ  .الثبوت واالستمرار

د .الثبوت

ٖ .طرٌقة اإلنشاء فً جملة ( ال تكثر من الكالم )
أ .األمر

ب .التعجب

جـ .التمنً

د .النهً

ٗ .جاء ضرب الخبر فً جملة ( قد ٌنتشر الحق )
أ .طلبًٌا

ب .ابتدائًٌا

جـ  .إنكارًٌا

د .سماعً

صبرا على مصائب الزمان ) إلى
٘ .خرج األمر فً جملة (
ً
معنى
د .الدعاء
ب .التحسر ج .االلتماس
أ التمنً
 .ٙخرج االستفهام فً قوله ( ٌا ابنة الٌم  ،ما أبوك بخٌل ٌ
مولع بمنع وحبس ) إلى معنى .
ما له
ٌ
أ .التقرٌر

ب .النفً

جـ التعجب

د .التشوٌق

 .7الجملة الخبرٌة فً الجمل التالٌة هً :
ب .لٌت السماء تمطر ذهبًا
أ .السماء ال تمطر ذهبًا
ج .أمطري ٌا سماء ذهبًا

.

 .1وضح الخصائص الفنٌة لمدرسة اإلحٌاء والنهضة .
ٌ .7ضم المذهب الرومانسً عدة جماعات أدبٌة  ،اذكر
اثنتٌن منها
 .9وازن بٌن الكالسٌكٌة والرومانسٌة من حٌث  :بناء
القصٌدة  ،والعاطفة .

و.
ٔ .ما المقصود بكل مما ٌلً :
أ .القصائد الحولٌات .
.

ب .ما المقصود بالواقعٌة االشتراكٌة
ج .ما المقصود بالفحولة الشعرٌة
د .وضح المقصود باإلؼارة

.

ه .ما المقصود بالصدق فً الشعر

.

ٕ.انسب الكتب التالٌة إلى مؤلفٌها .
أ .طبقات فحول الشعراء
ٕ .البٌان والتبٌن

د .ال تمطري ٌا سماء ذهبًا
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