أبتثجحخدذرزسشصطظعغ
ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر
الياء هـ و ي
إىل ك ل م ن
األلف ف ق
من ط ظ ع غ
زسشص
أ ب ت ث ج ح خ ّد ذ ر ز س ش ص ط ظ ع
مكثف البالغة والنقد
غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ
الثالث ق ك ل م ن هـ و
املستوىغ ف
رزسشصطظع
ز س ش ّص ط ظ
يأبتثجحخدذر
الرياديجة ح خ د
الرتبيةأ ب ت ث
مدارس ن هـ و ي
عغفقكلم
ذ ر ز س ش ص ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ
األستاذر ز س ش ص ط
إعداد د ذ
ويأبتثجحخ
ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح
البوريني
مصطفى
خدذرزسشصط ظعغفقكلمن
هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص
ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج
حخدذرزسش صطظعغفقكلم
ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص
ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح
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أىم المعلومات من المكثّف
ثم تؤّكد ّ
األساس في الدراسة أف تقوـ بدراسة الما ّدة كاملة ّ
الوحدة األولى  :علم المعاني
ىو علم تعرؼ بو أحواؿ اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحاؿ .

س:عرؼ علم المعاني ؟

(الخبر واإلنشاء  ،التقديم والتأخير  ،الحذؼ والذكر  ،اإليجاز واإلطناب  ،الفصل والوصل)

س:ما أبواب علم المعاني؟

ضل بعضو بعضاً بموافقتو لمراد المتكلم وحاؿ المخاطب ومراعاتو لقواعد اللغة
س :ما فائدة علم المعاني ؟ الوقوؼ على األسرار التي يرتقي بها شأف الكالـ وي ْف ُ
وأصولها وأعرافها .
س :ما داللة التقديم والتأخير لما تحتو خط في اآليتين الكريمتين :
قاؿ تعالى (:قل إف اجتمعت اإلنس والجن على أف يأتوا بمثل ىذا القرآف ال يأتوف بمثلو ولو كاف بعضهم لبعض ظهيرا )
قاؿ تعالى  (:يا معشر الجن واإلنس اف استطعتم أف تنفذوا من أقطار السماوات واألرض فانفذوا ال تنفذوف إال بسلطاف )
تقدمت كلمة ( اإلنس )  :ألف سياؽ اآلية يتناوؿ موضوع البالغة  ،والبشر معنيوف بذلك أكثر من الجن .
أما سياؽ اآلية الثانية  :فموضوعو النفاذ من أقطار السموات واألرض  ،والجن أقدر على ذلك فتقدمت كلمة الجن .
س :ما داللة تقديم كلمة ( تعب ) في قوؿ ( المعري )  :تعب كلها الحياة فما أعجب

إال من راغ ػ ػػب في ازدياد ؟

( النظرة التشاؤمية ) عند الشاعر فقد قصر الحياة على الشقاء متناسيا ما فيها من راحة وسعادة.
س :ما المقصود بقوؿ الجرجاني  ( :ليس الغرض بنظم الكلم أف توالت ألفاظها في النطق  ،بل أف تناسقت داللتها وتالقت معانيها على الوجو الذي اقتضاه العقل ) ؟
أي أف نظم الكالـ وترتيبو يكوف حسب مراد المتكلم والمعنى الذي يريد ايصالو الى المخاطب مع مراعاة حاؿ المخاطب وقواعد اللغة وأصولها وأعرافها .
الكالـ الذي يحتمل مضمونو الصدؽ أو عدـ الصدؽ  (:حضر المعلّم أمسيةً شعريةً ) ...

عرؼ الخبر ؟
سّ :
س :ما أقساـ الجملة ؟  -1الجملة الفعلية

 -2الجملة اإلسمية

س :ما ىو األساس الذي يبحث فيو علم المعاني ؟ ( الجملة ) وليس اللفظ المفرد
س :ماذا تفيد الجملة الفعلية ؟  ( -1التجدد والحدوث) في زمن معين  :يشارؾ الطلبة اآلف في مسابقة أدبية
 ( -2التجدد واالستمرار) :على قد ِر أىل العزـ تأتي العزائم

المكارـ
وتأتي على قدر الكراـ
ُ

س :ماذا تفيد الجملة اإلسمية ؟ ( الثبوت ) من غير ارتباط بزمن معين  ( :رأس الحكمة مخافة اهلل )
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س :اذكر أضرب الخبر ( أنواع الخبر ) ؟
 -1االبتدائي  :أف يأتي الخبر خالياً من أدوات التوكيد  ،ويلقى على ( خالي الذىن )
 -2الطلبي  :أف يأتي الخبر مؤكداً بأداة توكيد واحدة  ،ويلقى على ( المتر ّدد أو الشاؾ )
 -3اإلنكاري  :أف يأتي الخبر مؤكداً بأداتي توكيد أو أكثر  ،ويلقى على ( المنكر )
س :عدد المؤكدات ؟ ( إ ّف  ،أ ّف  ،أال  ،أما  ،قد للتحقيق  ،القسم ّ ،ف ْ ،ف  ،الـ االبتداء  ،الالـ المزحلقة  ،ما  ،الباء )
س :ما سبب مجيء الخبر األوؿ طلبيا  ،ومجيء الخبر الثاني إنكاريا في ما يأتي:
( إنا إليكم مرسلوف )  :ألف التكذيب يقع في منزلة التردد والشك .

( إنا إليكم لمرسلوف )  :وقع التكذيب في منزلة االنكار .

/

س :عرؼ اإلنشاء ؟ ىو الكالـ الذي ال يحتمل مضمونو الصدؽ أو عدمو .
س :عدد أساليب اإلنشاء ؟ ( األمر  ،النهي  ،االستفهاـ  ،النداء  ،التمني  ،التعجب  ،القسم )
س :عدد أقساـ اإلنشاء ؟  -1الطلبي  :ىو الذي يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب .أساليبو  ( :األمر ،النهي ،االستفهاـ  ،النداء ،التمني )
 -2غير الطلبي  :وىو ما ال يستدعي مطلوباً .وأساليبو  ( :التعجب  ،القسم )
س :صنف ما يأتي الى جملة ( خبرية أو انشائية ) ؟
ال تكونوا إمعة  : ...انشائية

/

ال يحيط الشعر في ما فيك من

س :ميز االنشاء الطلبي من االنشاء غير الطلبي في ما يأتي :

خلق  : ...خبرية

-1ما أبدع إنشادؾ الشعر!  :غير طلبي
-2ال تحسب المجد تمرا انت آكلو

س :عرؼ األمر ؟ ىو طلب حصوؿ الفعل على وجو اإللزاـ واالستعالء .

لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا  :طلبي

س :متى يكوف األمر حقيقيا ؟ عندما يكوف من األعلى إلى األدنى .

س :عدد صور األمر الحقيقي ؟  -1من اهلل تعالى للناس  ( :يا أيها الناس اتقوا ربكم )
 -2من المدير إلى موظفيو  :راعوا الفروؽ الفردية بين الطلب

 -3من األب إلى أبنائو  :رتّب أغراضك  ،وضعها في مكانها .

س :اذكر صيغ األمر ( األشكاؿ التي يأتي عليها األمر ) ؟  -1فعل األمر  ( :كونوا عباد اهلل إخوانا ) /
 -2الفعل المضارع المقروف بػ ( الـ األمر ) ( :لينفق ذو سعة من سعتو).
 -4اسم فعل األمر  (:ىيا ،إليك  ،عليك  ،مكانك ) ىيا ننظف حديقة المنزؿ .

 -3المصدر النائب عن فعل األمر  ( :وبالوالدين إحسانا )
 -5الفعل المضارع المقروف بػ ( الـ األمر )  ( :لينفق ذو سعة من سعتو ).
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س :ما المعاني البالغية التي يخرج إليها ( األمر ) ؟
 -1الدعاء  :من األدنى إلى األعلى  ( .اللهم يا مصرؼ القلوب صرؼ قلوبنا على طاعتك )
منك ِ
بأمثل
ٍ
بصبح وما اإلصباح َ

 -2التمني  :األمر الموجو إلى غير العاقل  .أال أيها الليل الطويل أال انجل

سواؾ إذا نابتك نائبة
 -3النصح واإلرشاد  :األمر المتضمن معنى النصيحة والموعظة  .شاور َ
-4التعجيز  :أمر ال يقوى المخاطب على فعلو ( وإف كنتم في ر ٍ
يب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورةٍ من مثلو )
يقوؿ أحدىم مخاطباً جاره  :ساعدني في إزالة الثلوج من الممر .
-5اإللتماس  :بين المتساويين قدراً ومنزلة ُ .
س :ميز االمر ( الحقيقي ) من االمر الذي خرج الى معنى ( بالغي ) في ما يأتي :
قاؿ تعالى  ( :يا أيها الذين آمنوا صلوا عليو وسلموا تسليما ) .

حقيقي

قاؿ المدير للموظف  :اكتب لي تقريرا عن انجازات الشهر الحالي .

حقيقي

قاؿ صاحب المشروع للمهندس المنفذ  :التزـ المخطط في تنفيذ المشروع .

حقيقي

قاؿ المعلم للطالب  :نظم وقتك واستفد من كل ثانية فيو .

بالغي

يا دار عبلة بالجواء تكلمي

وعمي صباحا دار عبلة واسلمي

بالغي

األمر أيسر مما أنت مضمره

فاطرح أذاؾ ويسر كل ما صعبا

بالغي

فعساه يصبح تائبا مما جنى

بالغي

صبرا على وعد الزماف واف لوى

قاؿ أحدىم يخاطب آخر يعيب الناس  :ىات لي إنسانا كامال

بالغي

س :ما المعنى البالغي الذي خرج اليو ( االمر ) :
( رب اغفر لي ولوالدي ) :

الدعاء

يا شمس كفي عن مدارؾ واخمدي :

التمني

اذا كنت في حاجة مرسال
أريني جوادا مات ىزال لعلني
فدعوا مقاؿ القائلين جهالة

فأرسل حكيما وال توصو
أرى ما ترين أو بخيال مخلدا
ىذا عراقي وذاؾ شامي

النصح واالرشاد
التعجيز
االلتماس
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س :علل ما يأتي :
خروج األمر الى ( النصح واإلرشاد )  :أحسن الى الناس تستعبد قلوبهم
خروج األمر الى ( التعجيز ) :فإف جنحت إليو فاتخذ نفقا في

فطالما استعبد االنساف إحساف
األرض أو سلما في الجو فاعتزؿ

أو أعيدا إلي عهد الشباب

خروج األمر الى ( االلتماس )  :يا خليلي خلياني وما بي
خروج األمر الى ( التمني )  :تخطري فصباؾ الغض منسرح

( النصيحة ال تكوف على وجو اإللزاـ )
( يريد عجز االنساف عن العيش وحيدا )
( الشاعر يخاطب صديقو وىما في نفس المنزلة )

يضفي على الصبح منك الفتنة العجبا

وصفقي مرحا واستبشري فرحا
خروج األمر الى ( الدعاء )  :رب يسر وال تعسر

فكم من الحػ ػ ػ ػ ػػب ما لبى وما غلبا

( الشاعر يخاطب غير عاقل )

( ألف االمر موجو من األدنى إلى األعلى )

ٍ
بشيء لم يكن معلوماً من قبل  ( :أين تقع دائرة المكتبة الوطنية ؟)
ىو طلب العلم

س :عرؼ ( االستفهاـ الحقيقي ) ؟

س :اذكر المعاني ( البالغية ) التي يخرج إليها االستفهاـ ؟
 -1النفي  :ويكوف حين تجيء أداة االستفهاـ للنفي :
 -2التقرير  :وجود ( ألم  ،أليس  ،ألستم ) :
 -3التعجب  :وجود ( كيف ) :
 -4اإلنكار  :وجود ( ىمزة االستفهاـ ) :
 -5التشويق  :وجود ( ىل أدلكم ) :
 -6التحسر  ( :التحسر والندـ ) :

( ىل جزاءُ اإلحساف إال اإلحساف )

وأندى العالمين بط ػ ػ ػ ػ ػػوف راح

ألستم خير من ركب المطايا
ِ
يا ابنة ِ
ِ
وحبس ؟
مولع بمن ٍع
بخيل
ما لػ ػ ػ ػ ػ ػػو ٌ
اليم  ،ما أبوؾ ٌ
تعوؽ غيرؾ عن السير في الطريق ؟
أ ّ
ٍ
عذاب أليم )
( ىل أدلكم على تجارةٍ تنجيكم من
ما للمنازؿ أصبحت ال أىلها

ِ
جيراف ؟
أىل ػ ػ ػ ػ ػػي وال جيرانها

س :ميز االستفهاـ ( الحقيقي ) من االستفهاـ الذي خرج إلى معنى ( بالغي ) في ما يأتي :
 -1كيف أصل إلى المدرج الروماني في عماف ؟
 -2متى يبلغ البنياف يوما تمامو

إذا كنت تبنيو وغيرؾ يهدـ ؟

حقيقي
بالغي

س :ما المعنى ( البالغي ) الذي خرج إليو االستفهاـ في ما يأتي :
 -1قاؿ تعالى (:فوسوس إليو الشيطاف قاؿ يا آدـ ىل أدلك على شجرة الخلد وملك ال يبلى ) التشويق
 -2عيوبي إف س ػ ػػألت بها كثير

وأي الناس ليس لو عيوب ؟

النفي
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 -3إلى اهلل أشكو بالمدينة حاجة

التعجب

وبالشاـ أخرى كيف يلتقياف ؟

 -4أ في مثل ىذا الزماف تصدؽ ظلك ؟
 -5فيا لهفي علي ػ ػػو ولهف أمي
 -6ألم تعلمػ ػػي أني اإللف قادني

االنكار
التحسر

أيصبح في الضريح وفبو يمسي ؟

التقرير

إلى الجػػور ال أنقاد واإللف جائر ؟

س :علل ما يأتي :
 -1خروج االستفهاـ إلى معنى ( التشويق )  ( :ىل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ) ؟

ألف اهلل يشوؽ الناس إلى معرفة نوع التجارة الرابحة .

 -2خروج االستفهاـ إلى معنى ( التقرير ) :ألست من اخترع ىذه األداة ؟

المراد إقرار الشاب أماـ المستمعين أنو اخترع األداة .

 -3خروج االستفهاـ إلى معنى ( اإلنكار )  ( :وإذ قاؿ ابراىيم ألبيو آزر أتتخذ أصناما آلهة ) ؟

سيدنا ابراىيم ينكر عبادة أبيو وقومو لؤلصناـ

الوحدة الثانية  :النقد األدبي في العصر العباسي
س  :علل  :تميز النقد االدبي في العصر العباسي مما كاف عليو في العصور السابقة ؟
 – 1تأثره بما شهده العصر من نهضة واسعة شملت جوانب الحياه جميعها .
 – 2تاثره في حركة التجديد في الشعر العربي وما أثارتو من الحوارات النقدية حوؿ القديم والمحدث من الشعر
 - 3توسع آفاقو مع اطالع كثير من النقاد على الثقافات :الهندية والفارسية واليونانية
س :وضح العبارة اآلتية (:اصبح النقد في العصر العباسي نقدا منهجيا) ؟

أي لو قواعده وأصولو العلمية التي يقاس بها

س  :اذكر القضايا النقدية العامة التي تناولها النقد العباسي ؟
( الفحولة الشعرية ،نظرية النظم ،الطبع والصنعة ،اللفظ والمعنى ،السرقات الشعرية ،الصدؽ والكذب في الشعر ).
س  :عرؼ حركة التجديد ؟ محاوالت بعض الشعراء التجديد في شكل القصيدة العربية او مضمونها او اسلوبها .
س  :ما المقصود ب( الفحولة الشعريو ) ؟ قدرة الشاعر الفنية وتميزه
س  :ما الوسائل التي توصل الشاعر الى الفحولة الشعرية ؟
المختلفة

 –1حفظ اشعار العرب وروايتها  – 2امتالؾ ثروة لغوية واسعة (علل)  :تمكنو من طرؽ المعاني

 – 3االلماـ بمناقب القبائل ومثالبها( علل )  :ليضمنها في شعره بمدح او ذـ
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س  :اذكر معايير الحكم على الشاعر بالفحولة عند النقاد العباسيين ؟

اسم الكتاب

مؤلف الكتاب

طبقات فحوؿ الشعراء

ابن سالـ

البياف والتبيين

الجاحظ

الشعر والشعراء

ابن قتيبة

 – 1جودة الشعر  :يقدـ الشاعر الذي يتصف شعره بالجودة على الشاعر الذي يكوف دونو.
س :مقاييس جودة الشعر ؟

 -1جزالة اللفظ

 -2السبق الى المعاني

 -3حسن التصوير والتشبيو
 - 2تعدد االغراض  :يفضل الشاعر المتعدد االغراض الشعرية على الشاعر المحدود االغراض .
س :قدـ النقاد ( كثير عزة ) على ( جميل بثينة ) ؟

لتفوقو عليو باألغراض

 – 3وفرة القصائد الطواؿ  :يقدـ الشاعر ذو القصائد الطواؿ  ،فلقد اجاب ( االصمعي )حين سأؿ عن
الشاعر الجاىلي ( الحادرة )  :لو كاف قاؿ خمس قصائد مثل قصيدتو لكاف فحال .
س  :لم عد النقاد العباسيوف حفظ اشعار العرب وروايتها وسيلة الى الفحولة الشعرية ؟

عيار الشعر

ابن طباطبا

نقد الشعر

قدامة ابن جعفر

الموازنة بين ابي تماـ والبحتري اآلمدي
العمدة في صناعة الشعر ونقده ابن رشيق القيرواني
دالئل االعجاز

عبد القاىر الجرجاني

ألنّها تمكن الشاعر من االستفادة من التجارب الشعرية فيتعلم جزالة اللفظ وحسن التصوير والتشبيو .
س  :ما معيار الفحولة الذي اقر بو ابن سالـ ل ػ ػ ( االعشى ) ؟

تعدد األغراض الشعرية

س :يرى عبد القاىر الجرجاني اف النظم  (:تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل وبعضها بسبب من بعض ) وضح ذلك ؟
اف قيمة اللفظة حين توظف في سياؽ مناسب يتالءـ فيو معناىا مع معاني بقية الكلماتمع مراعاة قواعد اللغة .
س  :عالـ تقوـ العالقة بين ضروب المجاز وفكرة النظم مثلما يرى ( الجرجاني ) ؟
اف تكوف االلفاظ متوافقة معنويا ومناسبة للسياؽ الواردة فيو ومتوافقة مع قواعد اللغة .
س  :اذكر مثاال على نظرية النظم ؟
اف لفظ ( اشتعل ) في قولو تعالى ( واشتعل الرأس شيبا ) وصفت باعلى مراتب الفصاحة موصوال بها الراس
معرفا باأللف والالـ ومقرونا إليهما الشيب منكرا منصوبا ،ولم توجب الفصاحو لها وحدىا .
س :قسم النقاد ( األدباء ) بغية اصدار حكم بالقيمة عليهم الى قسمين اذكرىما؟
 – 1ادباء الطبع ( السليقة ) :ىم من يملكوف الموىبة وال يبالغوف في مراجعات نصوصهم اذ يبنوف النصوص بيسر.
 – 2ادباء الصنعو :ىم من يملكوف الموىبة ويراجعوف ما نظموا من أجل االرتقاء بنتاجهم االدبي وربما يستغرقوف في التأليف زمنا طويال ( فهم يتميزوف بالتأني
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المبني على النظر العقلي ).
س  :عرؼ الحوليات ؟

ىي القصائد التي يمضي صاحبها حوال كامال في نظمها قبل اف يخرجها الى الناس

س  :عدد حوافز االبداع االدبي ؟
 – 1البواعث النفسية  :قاؿ ابو تماـ موصيا البحتري  ( :تخير االوقات وانت قليل الهموـ  ....واقصد التأليف والحفظ في وقت السحر الف النفس قد اخذت
حظها من الراحة وقسطها من النوـ )
– 2السعي الى تحصيل المعارؼ المتنوعة مثل (:معرفو انساب الناس  ،والبراعة في علم النحو)

 – 3االكثار من ممارسة التأليف االدبي .

س  :ميز نوع الحافز الى االبداع االدبي في ما يأتي :
 – 1قوؿ بشر بن المعتمر  ( :خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك )  ( :حافز نفسي ).
 – 2قيل الحد الخطباء  ( :انك لتكثر فقاؿ  :اكثر لتمرين اللساف )  ( :االكثار من ممارسة التأليف االدبي )
س  :وضح آراء العلماء في قضية ( اللفظ والمعنى ) في الشعر ؟
 – 1الجاحظ  :يرى اف القيمة الجمالية للنص تكمن في اللفظ اكثر من المعنى( علل) :
الف المعاني معروفة ومشتركة بين االدباء  ،اما االلفاظ فتختلف في مستواىا وقيمتها من اديب الى اخر بحسب اسلوب االديب وقدرتو وثقافتو االدبية .
 – 2ابن طباطبا وابن رشيق  :اف اللفظ والمعنى وحدة متماسكو كعالقو الروح بالجسد ال يمكن الفصل بينهما ( فالمعنى الجميل يحتاج الى عبارة جميلة البرازه).
 – 3ابن قتيبة  :ال يعد اللفظ والمعنى وحده متماسكة ،فقد قسم الشعراء الى اربعة اقساـ :
أ – ضرب حسن لفظو وجاد معناه

ب – ضرب حسن لفظو وساء معناه ج – ضرب جاد معناه وقصرت الفاظو

د – ضرب تأخر معناه وتأخر لفظو

س :علل :رؤية الجاحظ اف الشعر اذا ترجم الى لغو اخرى بطل ؟ يرى الجاحظ اف القيمة الجمالية للنص تكمن في اللفظ اكثر من المعنى وترجمة النص تعني الحفاظ
على المعاني فقط والمعاني ال فرؽ فيها بين العربي وغيره
س:ىل تجد بين (اللفظ والمعنى) مزية على االخر في االدب؟

ال يمكن فصل القيمة الفنية بينهما فكالىما انعكاس لآلخر

س :متى يكوف االدب اجود واكثر قبوال لدى المتلقي في نظر الجاحظ ؟

اذا اجتمع فيو ( شرؼ المعنى وبالغة اللفظ ).

س :توسع النقاد العباسيوف في قضية السرقات الشعرية ؟ ألنها تمس فنية الشاعر ومدى أصالتو وابتكاره في التعبير
س :علل :عد النقاد بعض أشكاؿ أخذ الشاعر من غيره محمودا وبعضها مذموما ؟

راعى النقاد فكرة أف الشاعر قد يتأثر بشاعر سابق عليو أو معاصر لو  ،فإف كاف
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أخذه محمودا عدوه مجددا واف كاف أخذه مذموما حكم عليو بالرداءة .
س :اذكر صور األخذ المحمود ؟
 -1كشف المعنى  :أي ايضاح المعنى وابرازه في عبارة أفضل .
كقوؿ األحوص األنصاري:
فتأثر بو ( دعبل الخزاعي ) وقاؿ :

وباف مني شبابي بعد لذتو

كأنما كاف ضيفا نازال رحال

أحب الش ػػيب لما قيل ضيفا

كحب ػ ػػي للضيوؼ النازلينا

 -2النقل  :أي أخذ المعنى ونقلو الى غرض شعري جديد .
كقوؿ كثير عزة متغزال :
فتأثر بو أبو نواس مادحا :

تمثل لي ليلى بكل سبيل

أريد ألنس ػ ػػى ذكرىا فكأنما

فكأنو لم يخل منو مكاف

ملك تصور في القلوب مثالو

 -3العقد  :أي نظم الكالـ المنثور ،ومن صوره ما قيل في رثاء االسكندر :
فتأثر بو أبو العتاىية راثيا :

( كاف واعظا بليغا  ،وما وعظ بكالمو موعظة قط أبلغ من وعظو بسكوتو )

وكانت في حياتك لي عظات

فأنت اليوـ أوعظ منك حيا

س :اذكر صور األخذ المذموـ ؟
 -1االغارة  :وىي أف ينظم الشاعر بيتا ويخترع معنى حسنا فيتناولو شاعر أعظم منو ذكرا وأبعد صيتا فيروى لو دوف قائلو  ،كقوؿ جميل بثينة مفتخرا :
( ترى الناس ما سرنا يسيروف خلفنا

فسمعو ( الفرزدؽ ) وغلب على البيت وأخذه لنفسو

واف نحن أومأنا الى الن ػ ػػاس وقفوا )

 -2المسخ  :ىو إحالة المعنى الى ما دونو.
عرابة فاشرقي بدـ الوتين

كقوؿ (الشماخ) :اذا بلغتني وحملت رحلي

بدـ اذا جئت المغيرة

فقد أخذ ىذا المعنى (ابو دىبل الجمحي)  :يا ناؽ سيري واشرقي
سػػيثبيني اخرى سواؾ

وتػػلك لي منو يسيرة

س :وضح رأي النقاد في اخذ المعاني المخترعة ؟ وقد نصح النقاد العباسيوف بعدـ أخذ المعاني المخترعة التي تفرد بها شاعر ما ،وال يمكن اف النسج على منوالها
س :عرؼ الشاعر المخضرـ ؟ ىو من شهد الجاىلية ثم اسلم .
س:ما المقصود بالمواردة ؟ اف الشاعرين يتفقاف في المعنى ويتوارداف في اللفظ دوف اف يلقى واحد منهما االخر .
س:ما المصطلح الذي يطلق على األخذ المحمود فيما يأتي :
أ -قاؿ ابو النواس متغزالً :خليت والحس ػ ػ ػ ػ ػػن تأخذه

تنقي منػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو وتنتخب

قاؿ عبداهلل بن مصعب بعده مادحاً :كأنك كنت محتكماً عليهم

تخير في األبوة ما تشػػاء

( النقل )
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ب -قاؿ حكيم :ال يجنى من الشوؾ العنب .
وقاؿ صالح بن عبد القدوس:اذا وترت امرأ فاحذر عداواتو

من يزرع الشوؾ ال يحصد بو عنبا

( العقد )

س:بين الفرؽ بين االخذ ( المحمود ) واألخذ ( المذموـ ) في رأي العسكري في كتابو (الصناعتين)؟
ليس ألحد غنى عن تناوؿ المعاني ممن تقدمهم ولكن عليو اذا أخذوىا اف يكسوىا الفاظاً من عندىم ويوردوىا في غير حلتها األولى ويزيدوىا في حس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن تأليفها
س:وضح النقاد العباسيوف مفهومي ( الصدؽ والكذب ) في الشعر على مبدأين ،اذكرىما ؟

وجودة تركيبها ،وبذلك ىم أحق بها ممن سبق اليها.

 -1أعذب الشعر أكذبو :أجاز أصحاب ىذا المبدأ عدـ مطابقة الصورة األدبية للواقع والعقل والمنطق ،
كقوؿ البحتري مادحاً الشيب :
يوما الوغى من صارـ لم يصقل

والصارـ المصقوؿ احسن حالة

وقد وضع اصحاب ىذا المبدأ ( للكذب حدوداً ) ال يتخطاىا الشاعر ،فأخذوا على المتنبي قولو مادحا:
ل ػ ػ ػػوال مخاطبي اياؾ لم ترني

كفى بجسمي نحوال انني رجل

اذ تجاوز المتنبي حدود الخياؿ المعقوؿ لذا دعي النقاد في ىذا السياؽ الى استخداـ ادوات تقرب المبالغة الى نفس المتلقي مثل ( لو او يكاد ) كقوؿ الشاعر
مادحا:

ركن الحطيم اذا ما جاء يستلم

يكاد يمسكو عرفاف راحتو

فعبر الشاعر عن عظم كرـ الممدوح بمحاولة الجدار امس ػػاؾ يده وفي ىذا مبالغة قربها استخداـ لفظ ( يكاد ).
 -1أعذب الشعر أصدقو  :والمقصود اف تكوف معبرة عن تجربو شعورية حقيقية ويستخدـ فيها الشاعر الخياؿ المقبوؿ
من غير الخروج على حدود المنطق ،كقوؿ ( ليلى االخيلية ) :

واسنة زرؽ يخلن نجوما

قوـ رباط الخيل وسط بيوتهم

صورت ليلى الخيوؿ المجتمعة وسط البيوت بالليل والرماح الزرقاء بنجوـ الليل  ،وىي صورة مقبولة ال تخرج على حدود المنطق .
س  :ما المبدأ النقدي في موضوع ( الصدؽ والكذب ) الذي يتفق مع مضموف كل من البيتيتن اآلتيين :
 -1قاؿ حساف بن ثابت  :وإف احسػ ػ ػػن بيت انت قائلو
 -2قاؿ البحتري  :كلفتمػ ػ ػ ػ ػػونا حدود منطقكم

بيت يقاؿ اذا انشدتو ص ػ ػػدؽ
والشعر يكفي عن صدقو كذبو

س :اقرأ البيت اآلتي ؿ( ابن المعتز ) ثم أجب عن األسئلة التي تليو :
* وضح الصورة الفنية في البيت ؟

( اعذب الشعر اصدقو )
( اعذب الشعر اكذبو )

قالت كبرت وشبت قلت لها

ىذا غبار وقائع الدى ػ ػ ػ ػ ػػر

شبو الشاعر الشيب بغبار الحروب

* ىل ترى البيت ىنا من باب الكذب اـ الصدؽ ؟

من باب الكذب  ،الف الشاعر خرج على معايير العقل والمنطق
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الوحدة الثالثة :المذاىب االدبية في العصر الحديث
س :عرؼ المذىب األدبي ؟ جملة من الخصائص الفنية التي تصبغ نتاجاً ادبياً ما بصبغة غالبة تميز ذلك النتاج من غيره في فترة معينة من الزمن .
س :ناقش ىذه العبارة  ( :المذىب ال يأتي فجأة وال يزوؿ فجأة ) ؟ يتكوف المذىب تدريجياً حيث تتعايش أثار مذىب سابق مع مذىب الحق ثم تزوؿ االثار القديمة
رويداً رويداً حتى تتالشى اماـ المذىب الالحق
س :متى ظهرت المذاىب االدبية ؟ظهرت في الغرب ثم انتقل تأثيرىا عن طريق ( االتصاؿ الثقافي وحركة الترجمة ) مع بداية عصر النهضة العربية الى ادبنا العربي
الحديث .
س :عرؼ عصر النهضة العربية ؟ الفترة التي بدأت بحملة نابليوف على مصر وامتدت الى بداية القرف العشرين وما رافقها من اتصاؿ بين المشرؽ والمغرب ادى الى
ارتقاء اآلداب العربية .
أوالً  :المذىب الكالسيكي ( مدرسة االحياء والنهضة )
س :على ماذا يطلق اسم مدرسة االحياء والنهضة ؟

س :عرؼ المذىب الكالسيكي ؟

الحركة الشعرية العربية التي ظهرت في اوائل العصر الحديث والتزـ فيها الش ػ ػ ػػعراء النظم على نهج الشعراء في عصور ازدىار الشعر العربي  :الجاىلي واالس ػ ػ ػ ػ ػػالمي
واالموي والعباسي .
س :من ىو رائد مدرسة االحياء ؟ محمود سامي البارودي  ،وتبعو أخروف :
احمد شوقي وحافظ ابراىيم وعلي الجارـ من ( مصر )  /عبد المحسن القاظمي وجميل الزىاوي ومعروؼ الرصافي ومحمد الجواىري من( العراؽ)
وعبد المنعم الرفاعي من ( األردف ) ،وخير الدين الزركلي من ( سوريا )
س :كيف ظهرت الكالسيكية ؟ بدأت في ايطاليا وازدىرت في فرنسا ألحياء الثقافة واآلداب اليونانية والالتينية
س :استنتج من ( المية البارودي ) اىم خصائص ومعالم المذىب الكالسيكي ؟
اال حيي من اسماء رسم المنازؿ

واف ىي لم ترجع بياناً لسائل

 -1اف الشاعر اختار مقدمة طللية  :يخاطب فيها رفيقو في السفر ويطلب إليو القاء التحية على ديار محبوبتو ثم يصف أثر ىذه االطالؿ في نفسو ؾ  (:امرئ القيس
وطرفة بن العبد )
-2االنتقاؿ من موضوع الى اخر بعيداً عن الوحدة الموضوعية فيقوؿ :

تعلقتها في الحي اذ ىي طفلة

واذ انا مجلوب الي وسائل
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من القوـ ٍ
باد مجدىم في شمالهم

 -3ثم ينتقل الشاعر الى الموضوع الرئيس  :وىو الفخر بقومو فيقوؿ :
 -4القصيدة تلتزـ القافية الواحدة على نهج القدماء

وال مجد اال داخل في الشمائل

 -5استخدـ االلفاظ الجزلة  ( :تعفتها ،الروامس ) واستخدـ الموضوعات القديمة مثل  ( :الفخر بالقوـ )
فأسبلت العيناف فيها بواكف

 -6استعمل الصور الشعرية المألوفة ذات الطابع الحسي المادي فيقوؿ

سح بوابل
من الدمع يجري بعد ٍ

س :عدد خصائص المذىب الكالسيكي في االدب العربي ؟
-2يلتزـ القافية الواحدة

-1يحاكي القدماء في بناء القصيدة العربية من حيث تعدد الموضوعات
-3يحافظ على سالمة االلفاظ وفخامتها وعلى فصاحة التراكيب واالساليب اللغوية

-4يبتعد عن الخياؿ الجامح باستخداـ الصورة الشعرية الحسية والمادية  ،فيوازف بين العقل والعاطفة .
س :ما رأيك في اطالؽ اسم ( مدرسة االحياء والنهضة ) على المذىب الكالسػ ػ ػ ػ ػػيكي في االدب العربي ؟
تسمية مناسبة ألنها تسعى الى اعادة الحياة الى الشعر من خالؿ اتخاذ الشػعر القديم مثالً اعلى للشعر المعاصر .
س :ىل استطاعت مدرسة ( االحياء ) اضافة شيء جديد لؤلدب العربي الحديث ؟
استحدثوا اغراضاً شعرية جديدة بما يناسب عصرىم وما اس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتجد فيو من ظروؼ واحداث مثل :
( الشعر الوطني والشعر االجتماعي والشعر المس ػ ػػرحي ) مع المحافظة على الخصائص الفنية السابقة .
س:اقرأ األبيات اآلتية للشاعر ( احمد شوقي ) في وصف مدينة دمش ػػق معارضاَ قصيدة ( ابي البقاء الرندي )
في رثاء مدف األندلس التي مطلعها  :لكل شيء اذا ما تم نقصاف

فال يغر بطيب العيش انساف

ثم استخلص اىم مالمح الكالسيكية في االدب العربي الحديث :
قم ناج جلق وانشد رسم من بانوا

مشت على الرس ػػم احداث وازماف

ى ػ ػػذا األديم كتاب ال كفاء لػ ػ ػػو

رث الصحائف باؽ منو عن ػػواف

لوال دمش ػ ػ ػػق لما كانت طليطلة

وال زىت ببني العبػ ػ ػػاس بغداف............؟

الجواب  -1 :تلتزـ القافية الواحدة

-2المحافظة على جزالة اللفظ وفخامتو

-3تحاكي القدماء في بناء القصيدة العربية

-4االبتعاد عن المبالغة في الخياؿ فهي توازف بين العقل والعاطفة
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األستاذ مصطفي انبوريني  -مكثف انبالغة واننمد  -املستوى انثانث 987-8747577/980-8747577
ثانياً  :المذىب الرومانسي
س :وضح المقصود بالمذىب الرومانسي ؟
مذىب ادبي اطلق على الش ػ ػ ػ ػػعراء الذين نادوا بضرورة التحرر من القواعد التي نادت بها الكالسػيكية
فأطلقوا العناف للعاطفة والخياؿ وصبوا اىتمامهم على الحديث عن مشاعر االنساف الفرد وىمومو ووظفوا
الطبيعة للتعبير عن تلك المش ػ ػ ػ ػ ػ ػػاعر ونقلها الى االخرين
يجمعها التحرر من القواعد وتختلف في االىتمامات والمضامين واألساليب

س :ما ىو األمر الذي يجمع المدارس واالتجاىات في المذىب الرومانسي ؟
س :يضم المذىب الرومانسي عدة جماعات ادبية اذكرىا ؟

-2شعراء المهجر :جبراف خليل جبراف  ،ايليا ابو ماضي  ،نسيب عريضة

-1جماعة الديواف  :التي شكلها العقاد والمازني وعبد الرحمن شكري
-3جماعة أبولو  :احمد زكي  ،ابراىيم ناجي

س :اسػ ػػتنتج خصائص المذىب الرومانسي من قصيدة ( فلسفة الحياة) للشاعر المهجري ( ايليا ابي ماضي )
يقوؿ  :أيهذا الش ػ ػ ػ ػػاكي وما بك داء
اف شر الجناة في االرض نفس

كيف تغدوا اذا غدوت عليال
تتوقى قبل الرحيل الرحيػال........؟

-1الشاعر لم يقف على األطالؿ بل بدأ بموضوعو مباش ػ ػػرة وىو الدعوة الى التفائل واالستمتاع بالحياة
-2يؤكد الشاعر فكرتو بأدلتو التي تخاطب العاطفة موظفاً عناص ػ ػػر الطبيعة فيتخذ من الطيور في سلوكها مثاالً ينبغي اف يحتذيو االنسػ ػػاف فيقوؿ :
تتغنى والصػػقر قد ملك الجو

عليها والصائدوف السبيل

-3يدعو الشاعر الى التفاؤؿ وعدـ االستسالـ لهموـ الحياة فيقوؿ :
 -4ثم ينهي الشاعر قصيدتو بالفكرة نفسها التي ابتدأ فيها فيقوؿ :

كن غديراً يسير في االرض رقراقاً
أيهذا الشاكي وما بك داءُ

فيسقي من جانبيو الحقوال

كن جميالً تر الوجود جميال

س :عدد سمات ىذه القصيدة ؟ -1القصيدة تتسم بالوحدة الموضوعية -2االلتزاـ بالقافية الواحدة
-3استخداـ الشاعر األلفاظ السهلة ذات البعد العاطفي و يدعو الى التفاؤؿ والتمتع بالحياة
-4استمد صوره من الطبيعة الحية ( علل ) :للتعبير عن افكاره ومشاعره الجياشة -5اطلق الشاعر العناف لخيالو الشعري وعاطفتو فحلق بالمتلقي في اجواء الطبيعة
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ّ
األستاذ مصطفي انبوريني  -مكثف انبالغة واننمد  -املستوى انثانث 987-8747577/980-8747577
س :عدد خصائص المذىب الرومانسي ؟
-1يبتعد عن التقاليد الموروثة في بناء القصيدة العربية  ،لذا ىجر الرومانسيوف المقدمة الطللية ودخلوا في الموضوعات مباشرة والتزموا الوحدة الموضوعية
-2يرفض القواعد واالصوؿ  ،فقد دعا الى التحرر من قيود القافية ( علل )  :ألنها تحد من ابداع الشاعر فنجد لديهم تعدداً في القافية في القصيدة الواحدة .
-3يطلق العناف للعاطفة والخياؿ  ،فقد وظف الرومانسيوف الطبيعة واندمجوا فيها وعبروا عن ذلك بمعاف عاطفية وألفاظ سهلة بعيدة عن الغريب
 -4يستمد الصور الشعرية من الطبيعة ( التي نظر اليها الرومانسيوف على انها كائن حي ينبض بالحياة )
س :ما رأيك في مفهوـ الشعر لدى ( ايليا ابي ماضي ) في قولو :
لست مني اف حسبت
خالفت دربك دربػ ػػي

الشعر الفاظ ووزنا
وانقضى ما كاف منا  ........؟

الجواب  :الشعر عنده مشاعر وعواطف جياشة يعبر عنها باسػ ػػتخداـ االلفاظ والمعاني العاطفية السهلة .
س :استخلص خصائص الرومانسية في قصيدة ( ابي القاسم الشابي ) :
الجواب  -1 :ترؾ المقدمة الطلبة ودخل في الموضوع مباشرة

اذا الشعب يوماُ اراد الحياة
-2االلفاظ العاطفية السهلة

فالبد اف يسػ ػ ػ ػػتجيب القدر ......؟
-3الصور الشعرية المستمدة من الطبيعة

-4المعاني الجديدة غير المألوفة
ثالثاُ  :المذىب الواقعي
س :وضح المقصود بالمذىب الواقعي ؟ وصف الحياة اليومية كما ىي من غير اية مثالية.
س :ما األمور التي اخذىا الواقعيوف على الرومنسيين ؟
( مبالغتهم في الخياؿ  ،وانهم ابتعدوا عن حياة الناس الواقعية والحديث عن مشكالتهم )
س ( :علل) تعد الواقعية تصويرا للواقع ممزوجا بنفس االديب وقدراتو الفنية ؟ ألف الكاتب الواقعي يستمد مادتو
االدبية من مشػكالت العصر االجتماعية وشخصياتو من الطبقة الوسطى او طبقة العماؿ .
س :من اين استوحى االدب الواقعي نهجو الخاص بو ؟

س :علل  :ظهور المذىب الواقعي في االدب العربي ؟

من تصوير الواقع العربي بمشكالتو االجتماعية وقضاياه الس ػ ػ ػ ػػياسية  ،فأبرز االدباء عيوب المجتمع وصوروا مظاىر الحرماف والبؤس قصد االصالح .
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األستاذ مصطفي انبوريني  -مكثف انبالغة واننمد  -املستوى انثانث 987-8747577/980-8747577
س :اذكروا المجموعات القصصية التي تمثل االدب الواقعي ؟
-1طو حسين  (:المعذبوف في االرض )

-2نجيب محفوظ  ( :ىمس الجنوف )

 -4توفيق الحكيم  (:يوميات نائب في االرياؼ )

-3عبد الرحمن الشرقاوي  ( :االرض )

 -5يوسف ادريس  (:الحراـ )

س :عدد اتجاىات المذىب الواقعي ؟
-1الواقعية النقدية  :وىي التي تتناوؿ مشػػكالت المجتمع ولكنها تركز على جوانب الشر والفساد فيو وتكوف بانتقاده واظهار عيوبو من غير ايجاد الحلوؿ .
س :ما ىو مجاؿ الواقعية النقدية ؟

( القصة والرواية ثم تليهما المسرحية)

-2الواقعية االشتراكية  :وىي تجعل العمل االدبي قائماُ على تصوير الصراع الطبقي بين طبقة العماؿ والفالحين من جهة وطبقة الرأسػماليين والبرجوازيين من جهة
ثانية وتجعل الثانية مصدراً للشرور في الحياة وتكش ػ ػػف عيوبها وتنتصر للفالحين والعماؿ وتظهر جوانب الخير واالبداع فيهم وتقدـ الحلوؿ للمشكالت .
س :اذكر نموذجاً قصصياً يمثل االدب الواقعي ؟ قصة  (:نظرة ملؤىا االمل ) للقاص االردني  ( :امين ملحس )
س :استنتج من قصة ( نظرة ملؤىا االمل ) اىم خصائص المذىب الواقعي ؟
القاص استمد معاني قصتو واحداثها وشخصياتها من حياة الناس الواقعية من غير اغراؽ في العاطفة و الخياؿ فصور واحدة من المشكالت االجتماعية
-1اف
ّ
وتتمثل في :

( قصة شػ ػ ػ ػ ػػاب فقير ذكي انهى دراستو بتفوؽ وال يجد عمالً ) ......

 -2جاءت االلفاظ من لغة الحياة اليومية مثل  ( :كوساية  ،عاؿ عاؿ )
-3صور الكاتب الصراع بين طبقة العماؿ ( الشاب الفقير ) وطبقة الرأسماليين ( الطبيب )
 -4وضع الكاتب حالً للمشكلة االجتماعية تمثل في ( عدـ انتظار الشاب للوظيفة ولجوئو الى مهنة بائع الخضراوات فغير واقعو الى واقع افضل بما يتفق وغاية
الواقعيين االشتراكيين ).
س :لم كانت ( القصة والرواية والمسرحية ) أكثر الفنوف االدبية تمثيالً للمذىب الواقعي ؟
ألنها األقدر على تصوير واقع الناس وحياتهم اليومية ومشكالتهم بعيداً عن الخياؿ
س :عدد خصائص المذىب الواقعي ؟
-1يصور الواقع ويبتعد عن االغراؽ في العواطف والخياؿ

-3يعتمد على الكتابة ( القصصية والروائية والمسرحية )

 -2يعرض القضايا االجتماعية بموضوعية فينقد المجتمع ويبحث عن مشكالتو ويقترح الحلوؿ المناسبة
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رابعاً  :المذىب الرمزي
س :ما المقصود بالمذىب الرمزي ؟ مذىب ادبي يعتمد االيحاء في التعبير عن المعاني الكامنة في نفس االديب
س( :علل ) كثرة استخداـ الرمز لدى اتباع المذىب الرمزي ؟ يرى الرمزيوف اف التعبير عن االشياء حسب تأثيرىا في نفوسنا ادؽ من محاولة التعبير عنها في ذاتها .
س :اذكر االدوات الفنية التي تساعد عن تكثيف االيحاءات ؟ عنايتهم بايقاع الشعر وموسيقاه
س :اين تكمن اىمية الرمزية في األدب ؟

س :كيف تسهم الرمزية في االرتقاء بمستوى النص االدبي ؟

-1ايجاد لغة جديدة تتجاوز معناىا المعجمي تكوف محملة بأفكار ودالالت اكثر عمقاً
-2النهوض بالمستوى الجماعي بالنص وزيادة فاعليتو وجلعو اكثر تشويقاً واقرب الى نفس المتلقي .
س :في اي المجاالت برزت الرمزية ؟ ( شعر التفعيلة )  :حيث ظهرت لدى عدد من الشعراء مثل  :بدر شاكر السياب و محمود درويش  ،ادونيس  ،صالح عبد
الصبور .
س :ما مناسبة قصيدة ( رحل النهار ) لبدر شاكر السياب ؟

نظمها الشاعر مخاطباُ امرأة حين اشتد عليو المرض في احدى مستشفيات الكويت

س :اذكر نموذجاً شعرياً للمذىب الرمزي ؟ قصيدة ( رحل النهار ) للشاعر بدر شاكر السياب .
س :استنتج من قصيدة ( رحل النهار ) خصائص المذىب الرمزي ؟
 -1وظف الشاعر اللغة توظيفاً رمزياً ايحائياً يتفق والجو العاـ للمقطع :
أ -فالتعبير ( رحل النهار )  :ايحاء بفقداف األمل بالش ػ ػ ػػفاء واليأس من العودة الى الوطن واالحبة
ب -والتعبير ( البحر الذي يصرخ بالعواصف ) :ايحاء بهموـ الحياة واحزانها
ج -والتعبير ( القلعة السوداء  ....والدـ )  :ايحاء بالمرض الذي يمنع الشاعر عن وطنو وأىلو .
-2الرمزية أضفت عمقاً داللياً على المقطع وارتقت بقيمتو الفنية :
أ -فقولو ( رحل النهار )  :ال يتوقف على تش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبيو االنهار بإنساف يرحل وإنما جاء موحيًا بفقداف األمل واليأس
ب -وقولو ( والبحر يصرخ )  :ال يتوقف على تش ػ ػ ػ ػ ػػبيو البحر بإنساف يصرخ إنما تجاوز ذلك الى قسوة الحياة على الشاعر
س :ما األمر الذي ساعد على احداث جو رمزي يوحي بدالالت غنية متنوعة ؟

تضافر األلفاظ والصور في القصيدة .
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األستاذ مصطفي انبوريني  -مكثف انبالغة واننمد  -املستوى انثانث 987-8747577/980-8747577
س :عدد خصائص المذىب الرمزي ؟
ألف اللغة العادية ال تستطيع التعبير بعمق عما بالنفس من افكار ومشاعر .

 -1يستخدـ التعبيرات الرمزية االيحائية بوصفها اداة فاعلة للتعبير ( علل) :

 -2يعتني عناية فائقة بالموسيقى الشعرية المنبثقة من  :اختيار االوزاف وااللفاظ الخاصة
س :بين ما توحي بو التراكيب في قصيدة ( حيدر محمود )عن الهاشميين وفضل سيدنا محمد على البشرية ؟
( ايقظوا الشمس )  :الهداية والعزة

/

( استفاقت من بعد طوؿ رقاد )  :التخلص من الضالؿ

س :بين ما توحي بو التراكيب األتية في قصػ ػ ػ ػػيدة ( فدوى طوقاف ) في نضاؿ الشعب الفلسطيني ؟
( حتى نطرد األشباح والغرباف والظلمة )  :المحتل الصهيوني
س :وازف بين معنى البحر عند ( السياب في الغربة ) ومعنى البحر عند ( خليل مطراف ) ؟
( البحر ) عند السياب  :العوائق التي تحوؿ بينو وبين عودتو إلى وطنو

/

( البحر ) عند خليل مطراف  :مظهر طبيعي يشارؾ الشاعر حزنو

س :اذكر اىم مالمح المذىب الرمزي في قصيدة  :تيسير سبوؿ ( شتاء ال يرحل ) :
(على أفقنا تتمطى الغيوـ .....تجوب ببطء تخوـ السماء  .....وتوشك تهمس اف الشتاء......تناىى  ) ...؟
الجواب :

 -1أطفى على األلفاظ بعداً رمزياً ايحائياً

-2الشاعر يتفاءؿ بالخير والسعادة من قلب المعاناة

أسأل اهلل نكم انتوفيك من أعماق لهبي
أ .مصطفي انبوريني
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