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البالغت و النقد
األسئلة المتوقعة

صاٌل الغبٌن

وحدة (البدٌع)

1ـ حدد لفظً الجناس غٌر التام فً الجملة التالٌة :
إن البكاء هو الشفاء  ....من الجوى بٌن الجوانح
2ـ علل  :عدم اعتبار اللفظتٌن التالٌتٌن جناسا فً الجملة التالٌة :
شربت من عٌن الماء

ووجدت عٌن فوارة ماإها

3ـ استخرج الطباق فً الجملة التالٌة مبٌنا نوعه:
4ـ ضع دائرة حول رم اإلجابة الصحٌحة :
أ ـ المحسن البدٌعً فً الجملة التالٌة (إذا أردت أن تطاع  ،فؤطلب المستطاع ):
أـ رد العجز على الصدر

ب ـ مقابلة

ج ـ تورٌة

دـ ال شًء مما ذكر

ب ـ المحسن البدٌعً فً الجملة التالٌة ( البتراء مدٌنة الصخر  ،موسومة بالفخر ).
أـ رد العجز على الصدر

ب ـ مقابلة

ج ـ تورٌة

 5ـ بٌن التورٌة فً ما تحته خط فً الجملة التالٌة :
ومن العجائب لفظها

حر و معناها رقٌق

6ـ وضح المقابلة فً الجملة التالٌة :
قال تعالى  ( :و ٌحل لهم الطٌبات و ٌحرم علٌهم الخبائث )
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دـ سجع

النقد األدبً فً العصر الحدٌث
وضح المقصود بالمنهج النقدي .
وهو طرٌقة لها إجراءات و أدوات و معاٌٌر خاصة ٌتبعها الناقد فً قراءة النص األدبً و تحلٌله بهدف
الكشف عن دالالته و أبنٌته الشكلٌة و الجمالٌة وكل ما ٌتصل به.

عدد أهم المناهج التً ٌعتمد علٌها النقاد فً العصر الحدٌث فً نقد األدب تحلٌال و تفسٌرا و تقوٌما.
المنهج.1 :التارٌخً

 .2االجتماعي

وضح المقصود بالمنهج التارٌخً .

 .3البنٌوي .

 :1المنهج التارٌخً
:

وهو منهج نقدي ٌقوم على دراسة الظروف السٌاسٌة و االجتماعٌة و الثقافٌة للعصر الذي ٌنتمً ألٌه
االدٌب متخذا منها وسٌلة فهم النص األدبً  ،وتفسٌر خصائصه و كشف مضامٌنه و دالالته

من أبرز النقاد الذٌن اعتمدوا على المنهج التارٌخً فً دراسة األدب العربً القدٌم هو.
طه حسٌن فً كتابه " تجدٌد ذكرى أبً العالء "

ٌعد كتاب طه حسٌن" تجدٌد ذكرى أبً العالء "من أهم الكتب التً طبقت المنهج التارٌخً تطبٌقا دقٌقا.
إذ خصص بابا منه درس فٌه زمان أبً العالء  ،و المكان الذي عاش فٌه  ،والحٌاة  :السٌاسٌة ،
واالجتماعٌة و االقتصادٌة و الدٌنٌة  ،فً عصره  ،وقبٌلته و أسرته .
لماذا استعان طه حسٌن بالمنهج التارٌخً فً كتابه " تجدٌد ذكرى أبً العالء ".
لٌرى مدى أثر الزمان و المكان وظروف الحٌاة المتعددة فً شعره و أدبه .
ما اسم الكتاب الذي اتكأ فٌه ناصر الدٌن األسد على المنهج التارٌخً فً دراسة األدب ونقده .
"خلٌل بٌدس رائد القصة العربٌة الحدٌثة فً فلسطٌن".
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 :2المنهج االجتماعً
:
ٌعد التشابه بٌن المنهج التارٌخً و المنهج االجتماعً كبٌر وضح ذلك .
فقد ربط أصحاب المنهج التارٌخً اإلبداع األدبً فً بعض جوانبه بالمجتمع بصورة ما فً حٌن أن
أصحاب المنهج االجتماعً ساروا شوطا بعٌدا وتعمقوا فً ربط اإلبداع و المبدع نفسه بالمجتمع و الحٌاة
فالنص األدبً ٌمثل وجهة نظر اجتماعٌة  ،حتى إن المجتمع وفق هذا المنهج ٌعد كؤنه المنتج الفعلً
للنص.
اذكر أربعة من العناصر األساسٌة التً ٌحرص علٌها النقاد فً المنهج االجتماعً .
.1
.2
.3
.4

وضع األدٌب فً مجتمعه  ،ومكانته فٌه ومدى تؤثره بمجتمعه و تؤثٌره به.
التركٌز على ثالثة قضاٌا أساسٌة فً مهمتهم النقدٌة .
مالحظة اثر الرعاٌة المجتمعٌة فً اإلبداع الفنً
مناقشة طبٌعة الدولة و نظامها  ،من حٌث حرٌة األدب و ازدهاره فً ظل الدولة الدٌمقراطٌة أو
تراجعه و انحدار مستواه فً ظل الدولة الدكتاتورٌة .

ما القضاٌا األساسٌة الثالث التً ٌتناولها النقاد فً مهمتهم فً النقد االجتماعً .
أـ المحتوى االجتماعً و المضامٌن و الغاٌات االجتماعٌة التً ٌهدف األعمال األدبٌة إلى تحقٌقها .
ب ـ الجمهور الذي ٌتلقى النص ومدى التؤثٌر االجتماعً لألدب فً هذا الجمهور .
جـ ـ دراسة آثار التغٌرات و التطورات االجتماعٌة فً األدب و أشكاله و أنواعه ومضامٌنه .

 :3المنهج البنٌوي :
البنٌوي .
وضح المقصود بالمنهج
َّ
منهج نقدي ٌدرس العمل األدبً بوصفه بنٌة متكاملة ذات عالقات بٌن مفرداته بعٌدا أٌة عوامل خارجٌة
مثل العوامل التارٌخٌة و االجتماعٌة و الثقافٌة .
كٌف ٌنظر المنهج البنٌوي إلى النص األدبً
على أنه عالم قائم بذاته وٌستبعد كل ما هو خارجه و السلطة عنده للنص فهو بالنسبة له مغلق و نهائً و
ٌحال تفسٌر النص إلى النص نفسه ال إلى غٌره .
4

ما السمات التً تمٌز بها النص عند أصحاب المنهج البنٌوي.
 .2له تناسق و انسجام

له مركزٌة ثابتة تدور حولها تفسٌراته

بٌن مستوٌات تحلٌل العمل األدبً فً النقد البنٌوي

 .3خاضع لنظام ٌضبطه.

 (.صٌغة  :2من مستوٌات تحلٌل العمل األدبً فً النقد البنٌوي المستوى

الصوتً أو الصرفً أو....وضح ذلك) .

.1

.2
.3
.4
.5

المستوى الصوتً  :تدرس فً دالالت الحروف و موسٌقاها من  :نبر  ،و تنغٌم  ،و إٌقاع  ،و أثر ذلك
فً البنٌة الداللٌة للنص.
المستوى الصرفً  :تدرس فً دالالت الصٌغ الصرفٌة و وظٌفتها فً التكوٌن اللغوي و األدبً خاصة .
المستوى المعجمً  :تدرس فً الكلمات لمعرفة دالالتها اللغوٌة و عالقاتها بمضمون النص .
المستوى النحوي  :وٌدرس فٌه تؤلٌف الجمل و تركٌبها و طرائ ق تكوٌنها و خصائصها الداللٌة و
الجمالٌة .
المستوى الداللً :وٌجري فٌه تحلٌل معانً الجمل و التراكٌب و تآزرها فً تشكٌل البنٌة الداللٌة
العامة للنص .

للمنهج البنٌوي عدة منطلقات اذكرها .
أ ـ ضرورة التركٌز على جوهر األدبً العمل الداخلً وضرورة التعامل معه من غٌر افتراضات مسبقة

ب ـ الوقوف فً تحلٌل البنٌوي على حدود اكتشاف البنٌة الداخلٌة فً العمل األدبً فهو جوهرها

مالمح الحركة النقدٌة فً األردن
ما الموضوعات األدبٌة التً تطرح فً تلك المجالس .
المطارحات و المحاورات و المناقشات األدبٌة .
علل :نشأة حول عرار دراسات نقدٌة وأدبٌة كثٌرة.
إذ جمعت مذكرات و رواٌات حول قصائده فٌها ملحوظات نقدٌة مبعثرة ذات قٌمة نقدٌة لدى الدارسٌن من
زمن الشاعر .
علل عمل األمٌر عل تشجٌع الصحافة و الكتابة النقدٌة .
إذ ظهر ذلك من خالل إسهامه بعدد من التعلٌقات النقدٌة فً افتتاحٌات الصحف و المجالت .
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وضح دور الصحف و المجالت فً نشوء حركة النقد .
فكانت المقاالت النقدٌة فً الصحف األردنٌة و المجالت ذات حضور دائم وقد أغنت حركة النقد األدبً
فً األردن بما تنشر على صفحاتها من دراسات تارٌخٌة و ترجمات و سٌر .
اذكر أهم المجالت التً كان لها دور بارز فً نشوء حركة النقد فً مرحلة التأسٌس.
 .1مجلة الحكمة  .2مجلة الرائد .
ما الصحٌفة التً كان لها دور بارز فً نشوء حركة النقد فً مرحلة التأسٌس.
صحٌفة الجزٌرة .
وضح أبرز القضاٌا النقدٌة التً تناولها ناصر الدٌن األسد فً كتابه " الحٌاة األدبٌة فً فلسطٌن و
األردن حتى عام 1950م".
تناول فٌه وحدة القصٌدة وهً عند الكاتب ال تنبع من وحدة الموضوع  ،بل تنبع من الجو النفسً الذي
تنقله إلٌنا ومن حركة وجدان الشاعر و تنامً مشاعره .

ما المنهج الذي استفاد منه ٌعقوب العودات فً دراسة حٌاة عرار فً كتابه ( عرار شاعر األردن) .
المنهج التارٌخً .
ما القضاٌا النقدٌة التً تناولها إحسان عباس فً كتابه " فن الشعر" .
بالرومانسً و صوال إلى الواقعٌة.
ة
 .1النظرٌة النقدٌة منذ أرسطو مرورا
.2اآلراء النقدٌة للمذاهب األدبٌة المتنوعة فً مهمة الشعر .
ما الدافع وراء ترجمة محمود السمرة لكتاب " القصة السكٌولوجٌة " .
بسبب تؤثر النقد األدبً األردنً بؤهم االتجاهات األدبٌة فً العالم .
اذكر المجلتٌن اللتٌن كان لهما أثر فً دعم الحركة النقدٌة فً األردن و تطورها فً عقد الستٌنٌات.
 .1مجلة األفق الجدٌد  .2مجلة أفكار .
ما الدور الذي قامت به مجلة " أفكار " فً دعم الحركة النقدٌة فً األردن و تطورها فً عقد
الستٌنٌات.
خصصت للنقد مساحة واسعة إلى جانب ما تتٌحه من فرص للنقاد لكً ٌنشروا أعمالهم النقدٌة .
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شهد عقد الستٌنٌات و السبعٌنٌات إنشاء عدد من المؤسسا ت التً ساعدت على تطور النقد األدبً فً
األردن اذكرها :
 .1الجامعات  .2رابطة الكتاب األردنٌٌن .
أسهمت الجامعات األردنٌة فً الستٌنٌات و السبعٌنٌات فً توفٌر بٌئة نقدٌة مناسبة اطلع فٌها النقاد على
النقد الغربً و تؤثروا به .اذكر ثالثة من هإالء النقاد.
وضح الدور الذي قامت به رابطة الكتاب األردنٌٌن فً تطور النقد األدبً فً األردن .
.1ساعدت على توسٌع البٌئة الثقافٌة التً تهتم باألدب و نقده .
 .2إقامة الندوات .
.3المشاركة فً المإتمرات األدبٌة و النقدٌة .

مرحلة الكتابة النقدٌة فً ضوء المنهجٌات الحدٌثة
اذكر أهم االتجاهات النقدٌة األردنٌة فً فترة النصف الثانً من القرن العشرٌن .
.1االتجاه التارٌخً  .2االتجاه االجتماعً  .3االتجاه البنٌوي  .4االتجاه الجمالً  .5االتجاه المقارن

علل  :تضاعف النقد األدبً األردنً فً إنتاجه فً عقدي  :الثمانٌنات ،و التسعٌنات .
بسبب االنفجار المعرفً وتنوع مصادر المعرفة المختلفة .

.1االتجاه التارٌخً :
ما االتجاه الذي استعان به إبراهٌم السعافٌن و طبقه فً دراسته " نشأة الرواٌة و المسرحٌة فً
فلسطٌن حتى عام 1948م " من االتجاهات النقدٌة الحدٌثة .
االتجاه التارٌخً .
عللٌ :عد خالد الكركً واحدا من النقاد األردنٌٌن البارزٌن فً النصف الثانً من القرن العشرٌن .
لما قدم من دراسات متعددة للظواهر اإلبداعٌة النثرٌة و الشعرٌة .
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ظهر االتجاه التارٌخً جلٌا فً دراسة د .خالد الكركً " طه حسٌن روائٌا " وضح ذلك .
إذ درس صورة الفن الروائً لدى طه حسٌن من خالل الواقع الذي عاشه وكتب عنه .
.3االتجاه البنٌوي
اذكر اثنٌن من أعالم االتجاه البنٌوي فً األردن مع ذكر أعمالهم ودراساتهم التً تمثل هذا االتجاه .
 .1فخري صالح
أعماله .1 :النقد العربً الجدٌد
العربً المعاصر"

.2ارض االحتماالت من النص المغلق إلى النص المفتوح فً السرد

 .2سامح الرواشدة .
أعماله  " :القناع فً الشعر العربً الحدٌث "  .2تناوله قصٌدة " من لٌلً بنلوب" لعبد الرحٌم عمر .

 .3اذكر اثنتٌن من الدراسات والمقاالت التً تمثل االتجاه البنٌوي فً األردن.
.1ارض االحتماالت من النص المغلق إلى النص المفتوح فً السرد العربً المعاصر
الجدٌد

2النقد العربً

.4االتجاه الجمالً
وضح المقصود بمصطلح االتجاه الجمالً .
الممارسات النقدٌة التً تعتمد الذوق معٌارا فالنص األدبً مجرد مثٌر جمالً ٌبعث فً النفس
جمالٌة.

لماذا ٌتناول الناقد فً االتجاه الجمالً مقومات الجمال فً النص األدبً من وجهة نظره .
حتى ٌصبح المتلقً مبدعا أخر للنص مما ٌفضً إلى تعدد القراءات .
اذكر أبرز أعالم االتجاه الجمالً فً األردن مع ذكر أعمالهم ودراساتهم التً تمثل هذا االتجاه.
.1عبد القادر الرباعً .
.2جمال مقابله .
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إحساسات

عللٌ ،عد عبد القادر الرباعً احد أهم أعالم االتجاه الجمالً فً األردن فً النصف الثانً من القرن
العشرٌن .
وذلك بما التزمه من ممارسات منهجٌة تطبٌقٌة لالتجاه الجمالً فً قراءته للنصوص و مفهومه لإلبداع
ودور الناقد فً إتمام العملٌة اإلبداعٌة و رإٌته الناقد خالقا جدٌدا لإلبداع .

.5االتجاه المقارن

وضح المقصود بمصطلح االتجاه المقارن.
وهوا لذ ي ٌعنى بدراسة مظاهر التؤثر و التؤثٌر بٌن النص األدبٌة معتمدٌن على محور اللغة فً
األول.
علل ٌعتمد أصحاب االتجاه المقارن على محور اللغة فً المقام األول .
من أجل الوقوف على سٌر اآلداب العالمٌة و كشف حقائقها الفنٌة و اإلنسانٌة .

عدد ممٌزات النقد فً هذه المرحلة .
 .1سعة المجال وتنوع القضاٌا النقدٌة التً ٌتناولها النقد .
 .2ارتفاع مستوى الذوق النقدي لدى النقاد فً هذه المرحلة .
 .3اعتماد األدوات النقدٌة المنهجٌة فً القراءة و التفسٌر والتحلٌل .
 .4الموضوعٌة بمعنى انه صار ٌنمو بعٌدا عن الذاتًة و المزاجٌة .
 .5التؤثر بالنقد األدبً فً ضوء المنهجٌات النقدٌة الحدٌثة .
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المقام

ملخص لجمٌع الكتب و مؤلفٌها فً ( كتاب البالغة العربٌة و النقد األدبً) :
طرٌقة السإال :انسب الكتب التالٌة إلى مإلفٌها :

الكتاب

المإلف

األدب الجاهلً طه حسٌن
القلم الجدٌد

عٌسى
الناعوري

المإلف

الكتاب

ناصر الدٌن
األسد

خلٌل بٌدس رائد
القصة العربٌة

الحٌاة األدبٌة فً ناصر الدٌن
فلسطٌن و األردن األسد
حتى عام 1952

الكتاب
زقاق المدق

إٌلٌا أبو ماضً عٌسى
رسول الشعر الناعوري
العربً الحدٌث

إلٌاس فرحات
شاعر العروبة
فً المهجر

عٌسى
الناعوري

عرار شاعر
األردن

نشؤة الرواٌة و
المسرحٌة فً
فلسطٌن

إبراهٌم
السعافٌن

طه حسٌن روئٌا

خالد الكراكً الشعر الحدٌث
بٌن النظرٌة و
التطبٌق

أسئلة الرواٌة

عبد هللا
رضوان

مواقف

القناع فً
الشعر العربً
الحدٌث

سامح الرواشدة الصورة الفنٌة فً
النقد الشعري

إلٌوت و أثره
على عبد
الصبورو
السٌاب

فن الشعر

إحسان عباس

هاشم ٌاغً

سلٌمان
االزرعً

أرض
االحتماالت

عبد القادر
الرباعً

اللحظة الجمالٌة جمال مقابلة
فً النقد األدبً

المثاقفة و تحوالت زٌاد الزعبً
المصطلح

تجدٌد ذكرى
أبً عالء
(وزاري )2018
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نجٌب محفوظ

(وزاري )2018

ٌعقوب
العودات

محمد شاهٌن

المإلف

فخري صالح

طه حسٌن

دوسٌات
مكثفات
تقوٌة
مراجعات وأسئلة متوقعة لٌلة االمتحان
أسئلة وزارٌة مع إجاباتها لسنوات سابقة
أوراق عمل
نضمن لكم بإذن هللا أعلى عالمة
صاٌل الغبٌن :ت 0772432372
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