المملكة األردنٌة الهاشمٌة
امتحـــان تجرٌبــــــً
مدة االمتحان  :ساعتان
المبحث :اللغة العربٌة  /تخصص المستوى الرابع
التارٌخ  :ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الفرع األدبً والشرعً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال األول  ٖٓ( :عالمة )
أ -اقرأ النص التالً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه .
ُ
قلت لهم  :اللغة العرب ٌّة مفهومة ألفاظها ,لطٌفة معانٌها ,وهى أخلد لغات العالم  ،ما
ً
حافظا العربٌة من البداٌة إلى النهاٌة  ،ولم ٌنكر من
أجملها من لغة ! ،تعهد هللا بأنْ ٌكون
الناس أحد فضلها إال األحمق  ،إنما هً لغة القرآن الذي ال شك فٌه  ,وهى مفتاح لفهم
الناس القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة  .فعلٌنا االعتزاز بها لنؤكد عروبتنا  ،فهً مٌِراثنا و
مصدر فخرنا ال ذلنا ).
ٔ .استخرج من النص :
أـــ جملة تتضمن ال النافٌة للجنس .
ت -كلمة حصل فٌها إعالل بالقلب .
جـ -حرف جر ٌفٌد ابتداء الغاٌة .
د -تركٌبًا ٌتضمن ما الكافة

ب -اسم منسوب .
ث -مستثنى منصوب .
حـ -اسم مفعول عامل عمل فعله .
ْ
تضمنت ما التعجبٌة .
هـ -جملة

 .2اضبط أخر كلمة (العربٌة  ،شك  ،القرآن) الواردة فً النص .
 .3أعرب كلمة (معانً) الواردة فً النص .
 .4ما نوع االستثناء فً جملة  ( :ما ق ّدم االستقالة إال الموظف الشجاع ) .
 .5ما نوع اإلعالل فً كلمة ( قلت ) الواردة فً النص .
 .6ما نوع ال فً تركٌب (اإلسالم مصدر فخرنا ال ذلنا ) ).الوارد فً النص .
ب -بٌن عمل اسم الفاعل ( ناشرً ا ) فً جملة ( ٌا ناشرً ا الخٌر بٌن الناس هنٌ ًئا لك ) .
ج -انسب إلى كلمة ( أخ  ،حٌْفا ،زيّ  ،ساعات ) .
د -اختر اإلجابة الصحٌحة فً كل مما ٌأتً .
ٔ .نوع ( منْ ) فً جملة ( منْ رافق الضٌوف إلى الداخل ؟ ) .
د .موصولٌة
جـ .نافٌة
ب .شرطٌة
أ .استفهامٌة
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ٕ .الضبط الصحٌح آلخر كلمة ( طلب ) فً جملة ( كم طلب رفض قبل أنْ ٌسمع ) .
د .تنوٌن الكسر
جـ .الضمة
ب .الكسرة
أ .تنوٌن الفتح
ٖ .ننسب إلى ( تاج الدٌن ) فنقول :
أ .تا ِجًّ الدٌن
ب .تا ِجًّ

جـ .توٌ ِجًّ

د .الدٌنًِّ

السؤال الثانً  ٖٓ ( :عالمة ) .
أ -علل ا
كال مما ٌلً .
 .1ننسب إلى كلمة ( سُعٌدة ) فنقول ( سُعدِيِ ) .
 .2عملت الصفة المشبهة (عرٌقة ) عمل فعلها فً جملة ( مدٌن ُة جرش عرٌقة أثارها ).
ب -انسب إلى كلمة (حمراء ) .
ج -ر ّد االسم المنسوب إلى المنسوب إلٌه فً كلمة ( ِرض ِويّ ).
د -وضح اإلعالل فً كلمة ( ركائب ) .
ه -ما نوع االستثناء فً جملة (عاد الجنود إال أسلحتهم ) .
ن -صوب الخطأ فً ما تحته خط فً كل ّ مما ٌلً .
بٌضاويّ .
 .1شكل الكرة األرضٌة
ِ
 .2كم إنسا ًنا مات مسجو ًنا ضلمًا .
ُ
ب.
.3
قرأت الشعر ال األد ِ
 .4إكرامك الضٌفِ واجب .
 .5ما مذموم خلق المنافقٌن .
 .6ال أسامحْ فً حق هللا .
 .7أال كل شً ٍء ما خال هللاُ باطل
و -أعرب ما تحته خط فً كل ّ مما ٌلً .
 .1منحك الموظف إجازة ٌزٌد من نشاطه .
ْ
أعٌت من ٌداوٌها .
إال الحماقة
 .2لك ّل داء دواء ٌستطبُّ به
( .3إ ّنً جاعل فً األرض خلٌفة ) .
ُ
قرأت القصٌدة عدا بٌ ٍ
ت.
.4
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ي -اختر اإلجابة الصحٌحة فً كل ّ مما ٌأتً .
ْ
كانت السعادة بأٌدي األغنٌاء ) .
 .1نوع ما فً جملة ( :ما
أ .كافة

ب .نافٌة

 .2ننسب إلى ل َغة فنقول :

أ .لُ ْغ ِويّ

ب .لغ ِويّ

ج .شرطٌة

ج .لُغ ِويّ

د .استفهامٌة

د .لُ ْغويّ

 .3عند إسناد الفعل الناقص  ( :رمى ) إلى واو الجماعة نقول :
د .رماوا
ج .رمِوا
ب .رموا
أ .رمُوا
السؤال الثالث  ٖٓ ( :عالمة ) .
أ -حدد الموضوع الذي ٌمثله كل بٌت من األبٌات التالٌة فً شعر المهجر .
لدى ذكرهم أستمطر الدمع منصبا
 .1وإذا ما ذكرت األهل فٌه فإننً
طىيم عزيط يعمز األرض وانسّما
 .2سالو عهى اإلسالو أياو مجذي
ســالحــا والـفـكر حاد وقائد
 .3فلنسر أعزلٌن إال من الحق
ب -علل ا
كال مما ٌلً :
 .1تسمٌة جماعة الدٌوان بهذا االسم .
 .2تسمٌة جماعة أبولو بهذا االسم.
 .3لقب فؤاد الخطٌب شاعر الثورة العربٌة.
ٌ .4مٌل شعر التفعٌلة إلى الغموض أحٌا ًنا .
 .5تطورت المقالة األدبٌة األردنٌة فً النصف الثانً من القرن العشرٌن .
 .6علل ٌنبغً أال تغرق المسرحٌة فً الوصف والتعلٌق .
ج.1 -اذكر أنواع الحوار فً القصة .
 .2اذكر الخصائص الفنٌة للخاطرة.
 .3لم ٌكن شعر المقاومة الفلسطٌنٌة حكرا على شعراء فلسطٌن أنفسهم فسر ذلك .
.4أنسب القصائد التالٌة إلى مؤلفٌها .
.2قصٌدة ( الكولٌرا ) .
. .1قصٌدة (أغنٌة لألرض ) .
.5اذكر الشروط التً ٌجب توافرها فً السٌرة لتكون ناجحة ( الذاتٌة والغٌرٌة ).
د -اكتب أربعة أبٌات شعرٌة ممثلة لشعر المقاومة الفلسطٌنٌة مما ورد فً الكتاب المقرر.
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هـ -اختر اإلجابة الصحٌحة فً كل ما ٌأتً .
 .1مسرحٌة ( المضبوعون ) لألدٌب :
أ -محمود الزٌودي ب -فخري قعوار جـ -جبرٌل الشٌخ
 .2رواٌته ( الضحك ) لألدٌب .
ب -مؤنس الرزاز
أ -جالل برجس
 .3رائد االتجاه الكالسٌكً هو :
أ -أحمد عرابً
جـ -معروف الرصافً

د -عاطف الفراٌة

د -سمٌحة خرٌس

جـ -غالب هلسا

ب -وعمر أبو رٌشه
د -محمود سامً البارودي

السؤال الرابع  ٖٓ ( :عالمة ) .
أ -عرف ما ٌلً :
 .1الشعر المرسل .
 .4المقالة.

 .3التناص .

 .2عمود الشعر العربً
 .5الخاطرة اصطالحً ا.

ب.1 -اذكر مراحل كتابة السٌرة .
 .2قارن بٌن النهاٌة المفتوحة والنهاٌة الغلقة فً القصة القصٌرة.
ج -وازن بٌن القصة القصٌرة والرواٌة من حٌث الشخوص والزمان والمكان .
د -اختر اإلجابة الصحٌحة فً كل ما ٌأتً .
ْ
ظهرت فً األدب الحدٌث .
.1أول سٌرة
أ -الساق على الساق فً ما هو الفارٌاق
جـ -رحلة جبلٌة رحلة صعبة

ب -عبقرٌات العقاد
د -الشرٌط السود

شٌوعا هو :
.2أوضح العناصر فً القصة وأكثرها
ا
جـ -الحوار
ب -الشخوص
أ -الحدث

د -الحبكة

السؤال الخامس  ٖٓ ( :عالمة ) .
أ .من خالل دراستك المناهج النقدٌة فً العصر الحدٌثة أجب عن كل مما ٌأتً .
 .1وضح المقصود بالمنهج البنٌوي  ،المنهج التارٌخً .
 .2وضح أوجه التشابه بٌن المنهج التارٌخً والمنهج االجتماعً .
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 .3ما القضاٌا األساسٌة الثالث التً تناولها النقاد فً مهمتهم فً النقد االجتماعً ؟
ٗ .اذكر منطلقات المنهج البنٌوي .
 .5اذكر االتجاه النقدي الحدٌث الذي تأثر بالمنهج البنٌوي .
 .6انسب الكتب التالٌة إلى مؤلفٌها .
ب .فن الشعر .
أ .عرار شاعر األردن .
ب -من خالل دراستك مالمح الحركة النقدٌة فً األردن أجب عن كل مما ٌأتً .
مظهرا من مظاهر رعاٌة األمٌر المؤسس لألدباء المحلٌٌن واألدباء الوافدٌن.
 .1اذكر
ا
 .2بٌن دور مجلة " أفكار" فً تطوٌر حركة النقد فً األردن فً عقد الستٌنات .
 .3لماذا ٌعد خالد الكركً واحدا من النقاد األردنٌٌن البارزٌن فً النصف الثانً من القرن
العشرٌن ؟
 .4بٌن أهمٌة كتاب " القناع فً الشعر العربً الحدٌث" لسامح الرواشدة .
 .5بماذا تأثر النقد الجمالً حسب رأي عبد القادر الرباعً ؟
ج -أجب عن كل مما ٌلً :
ٔ .بٌن التورٌة فً قول الشاعر  :هلل إن الشهد ٌوم فراقهم

ما لذلً  ،فالصبر كٌف ٌطٌب

ٕ .وضح التصدٌر فً قوله  :أحن إلى بغداد شوقا وإنما

أحن إلى إلف بها لً شائق

ٖ .حدد لفظً الجناس فً قول الشاعر  :كان ذا هبة فأمواله ذاهبة .
ٗ .المحسن البدٌعً فٌما تحته خط هو:وبلد األمن واالستقرار  ،وموطن النماء واالزدهار.
د .ر ّد العجز على الصدر .
ج .جناس
ب .مقابله
أ .سجع
٘ .المحسن البدٌعً فٌما تحته خط هو :
وأخلص منه ال علً وال لٌا.
على أننً راض بأن أحمل الهوى
د .ر ّد العجز على الصدر .
ج .جناس
ب .طباق
أ .سجع
 .ٙالمحسن البدٌعً فٌما تحته خط هو  :لٌس له صدٌق فً السر  ،وال عدو فً العلن
د .ر ّد العجز على الصدر .
ج .طباق
ب .مقابلة
أ .سجع
 .7اللفظان اللذان ٌمثالن المحسن البدٌعً الجناس هما :
﴿إِ ِّنً َخشِ ٌت أَنْ َتقول َ َف َّر ْق َ
ت َب ٌْنَ َبنًِ إِ ْس َرائٌِل َ َولَ ْم َت ْرق ْب َق ْولًِ (ٗ.﴾4
أ .خشِ ُ
ٌت  ،ترْ قُبْ
ب .بٌْن  ،بنًِ
د .فرَّ ْقت  ،ترْ قُبْ .
ج .تقُول  ،ق ْولًِ
متنياتي لكم بالتوفيق.
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السؤال األول  ٖٓ( :عالمة )
أ -اقرأ النص التالً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه .
ٔ .استخرج من النص :
ب -العرب ٌّة.
أـــ ال شك فٌه.
ث -األحمق.
ت -مٌِراثنا.
حـ -مفهومة.
جـ -مِن .
هـ -ما أجملها من لغة.
د -إنما
ك  ،القرآن).
( .2العربٌة  ،ش َّ
( .3معانً) :فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الٌاء للثقل للصفة المشبهة .
 .4ما نوع االستثناء فً جملة  :ناقص ( مفرغ ).
 .5إعالل بالحذف .
 .6حرف عطف .
ب -رفع فاعل (ضمٌرمستتر تقدٌره أنت ) ونصب مفعوال به ( الخٌر ) .
ْفاويّ  ،زو ِويّ  ،ساعا ِتًّ ) .
ج -انسب إلى كلمة ( أخ ِويّ  ،حٌ ِ
د -اختر اإلجابة الصحٌحة فً كل مما ٌأتً .
ٔ .نوع ( منْ ) فً جملة ( منْ رافق الضٌوف إلى الداخل ) .
د .موصولٌة
جـ .نافٌة
ب .شرطٌة
أ .استفهامٌة
ٕ .الضبط الصحٌح آلخر كلمة ( طلب ) فً جملة ( كم طلب رفض قبل أنْ ٌسمع ) .
د .تنوٌن الكسر
جـ .الضمة
ب .الكسرة
أ .تنوٌن الفتح
ٖ .ننسب إلى ( تاج الدٌن ) فنقول :
ب .تا ِج ًّ
أ .تا ِجًّ الدٌن

جـ .توٌ ِجًّ

د .الدٌنًِّ

السؤال الثانً  ٖٓ ( :عالمة ) .
أ -علل ا
كال مما ٌلً .
 .1ننسب إلى كلمة ( سُعٌدة ) فنقول ( سُعدِيِ ) اسم على وزن فُعٌلة غٌر مضعف ننسب
إلٌه بحذف الٌاء والتاء وفتح الحرف الثانً ثم إضافة ٌاء النسب وكسر ما قبلها .
خبرا .
 .2ألنها مجردة من أل التعرٌف ومنونة ووقعت ا
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ي.
ب-
حمراو ّ
ِ
جِ -رضا
د-

ركائب  :أصلها ركاوب بدلٌل المفرد المؤنث ركوبة قلبت الواو إلى همزة فً المفرد
المؤنث ألنها وقعت بعد ألف صٌغة منتهى الجموع(إعالل بالقلب قلب الواو إلى همزة).

ه -منقطع .
ن -صوب الخطأ فً ما تحته خط فً كل ّ مما ٌلً .
 .1بٌضِ ًّ .
إنسان.
 .2كم
ٍ
 .3األدب
 .4الضٌف.

ُ .5
خلق.
 .6أسام ُح.
 .7هللا
و -أعرب ما تحته خط فً كل ّ مما ٌلً .
 .1إجازة  :مفعول بهه منصوب بتنوٌن الفتح الظاهر على آخره للمصدر ( منح ).
 .2الحماقة :مستثنى مصوب بالفتحة الظاهرة على آخره .
 .3خلٌفة  :مفعول به منصوب بتنوٌن الفتح الظاهر على آخره .
 .4بٌ ٍ
ت  :اسم مجرور بتنوٌن الكسر الظاهر على آخره
ي -اختر اإلجابة الصحٌحة فً كل ّ مما ٌأتً .
 .1نوع ما فً جملة (ما كانت السعادة بأٌدي األغنٌاء ) .
ب .نافٌة

أ .كافة

ج .شرطٌة

د .استفهامٌة

 .2ننسب إلى لُغة فنقول :

أ .لُ ْغ ِويّ

ب .لغ ِويّ

ج .لُغ ِويّ

د .لُ ْغويّ
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 .3عند إسناد الفعل الناقص ( رمى ) إلى واو الجماعة نقول :
ج .رمِوا
ب .رموا
أ .رمُوا

د .رماوا

السؤال الثالث  ٖٓ ( :عالمة ) .
أ -حدد الموضوع الذي ٌمثله كل بٌت من األبٌات التالٌة فً شعر المهجر .
 .1الحىيه إلى الوطه
 .2التسامح والتعايش
 .3الىزعة اإلوساوية
ب -علل ا
كال مما ٌلً :
 .1نسبة إلى كتاب "الدٌوان فً األدب والنقد " ،وهو كتاب نقدي ألفه العقاد والمازنً
ووضعا فٌه مبادئ جماعتهم األدبٌة  ،ورُ ؤاهم النقدٌة فً الشعر .
 .2نسبة إلى إله الموسٌقى والشعر عند اإلغرٌق
 .3ألنه من أبرز الشعراء الذٌن مجدوا الثورة بقصائد تعد من عٌون الشعر القومً ،
ومن أبرزها قصٌدته المشهورة " تحٌة النهضة " التً ألقاها بٌن ٌدي الشرٌف الحسٌن
بعد إعالن الثورة مباشرة
 .4بسبب االنزٌاح الداللً وتوظٌف األلفاظ فً غٌر ما وضعت له  ،إضافة إلى
استخدام الرمز للتعبٌر عن المعانً التً ٌرٌدها الشاعر .
 .5بسبب انتشار التعلٌم وظهور الصحافة فً ذلك الوقت .إذ كان إلصدار المجالت ،
مثل مجلة "القلم الجدٌد" التً أصدرها عٌسى الناعوري فً عمان سنة (1552م)
ومجلة " المنار " فً القدس  ،ومجلة "األفق الجدٌد" تلتها مجلة " أفكار " ،اثر بٌن فً
تطوٌر المقالة األدبٌة األردنٌة.
 .6ألنّ ذلك ٌضعف البناء الدرامً وٌفقد القارئ أو المشاهد صلته بالنص .
ج .1.ٔ -الحوار الداخلً (المونولوج) .2 .الحوار الخارجً (الدٌالوج) .
ٕ .1 .الخاطرة الجٌدة تكون قوٌة التعبٌر تعبر عما فً نفس كاتبها
 .2تكون فكرتها واضحة  ،وجملها متوازنة تتالءم مع مستوى إدراك القارئ .
 .3تعتمد أحٌانا بحسب موضوعها ونوعه على الصورة الفنٌة والتشبٌهات المجازٌة
واالستعارات ما ٌجعل لها تأثٌرا فً نفس القارئ
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 .3إنّ مكانة فلسطٌن الدٌنٌة ومعاناتها من االحتالل الصهٌونً والذي ما زال مستمرا
حتى ٌومنا هذا أوجد تعاطفا كبٌرا من مختلف األقطار العربٌة واإلسالمٌة وغٌرها من
الدول  ،وهب شعراء العرب ٌحٌون صمود شعبها وإلى مناصرته
.4أنسب القصائد التالٌة إلى مؤلفٌها .
 .1قصٌدة (أغنٌة لألرض ) لحٌدر محمود .
 .2قصٌدة (النهر العاشق ) لنازك المالئكة .
 .3قصٌدة ( الكولٌرا ) لنازك المالئكة .
.5اذكر الشروط التً ٌجب توافرها فً السٌرة لتكون ناجحة ( الذاتٌة والغٌرٌة ).
 .1التركٌز على حٌاة الشخص صاحب السٌرة دون التوسع فً الحدٌث عن حٌاة من لهم
صلة به من األشخاص .
 .2الموضوعٌة فً تناول شخصٌة صاحبها  ،واالبتعاد عن العاطفة الزائدة التً ٌمكن أن
تحرف السٌرة عن وضعها الطبٌعً .
 .3توظف الخٌال من غٌر إغراق فٌه ؛ ألن طغٌان الخٌال ٌخرج السٌرة عن نطاقها .
 .4مراعاة النمو والتطور فً سلوك الشخصٌة بما ٌتناسب والتقدم فً سنة وغنى خبراته
 .5استخدام األسلوب المعبر الشائق القادر على جذب انتباه القارئ .
ٌ .ٙمكن أن ٌستطرد الكاتب وٌسهب وٌطول فً وصف شخصٌة صاحب السٌرة .
د -اكتب أربعة أبٌات شعرٌة ممثلة لشعر المقاومة الفلسطٌنٌة مما ورد فً الكتاب
المقرر.
هـ -اختر اإلجابة الصحٌحة فً كل ما ٌأتً .
 .1أ -محمود الزٌودي
 .2جـ -غالب هلسا
 .3د -محمود سامً البارودي
السؤال الرابع  ٖٓ ( :عالمة ) .
أ -عرف ما ٌلً :
 .1الشعر المرسل .الشعر الذي ٌتقٌد بالوزن وٌتحرر من القافٌة  ،وٌعد من مظاهر التجدٌد
فً الشعر العربً .
 .2عمود الشعر العربً .المحافظة على بنٌة القصٌدة العربٌة فً أوزانها وقوافٌها  ،ومتانة
أسلوبها  ،وجزالة ألفاظها وجمال بٌانها
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 .3التناص .مصطلح نقدي ٌقصد به وجود تداخل بٌن نص وآخر  ،مما ٌجل النص فً
عالقة ظاهرة أو خفٌة مع نصوص أخرى
 .4المقالة.فن أدبً نثري ٌ ،تناول موضوعا معٌنا بهدف إقناع قارئه بتقبل فكرة ما أو إثارة
عاطفته تجاهها  ،وقد تظهر فٌه شخصٌة الكاتب .
 .5الخاطرة اصطالحً ا.اصطالحا :فن نثري حدٌث ُ ،تعبّر عن فكرة عارضة طارئة كأنها
ومضة ذهنٌة أو شعورٌة.
ب.1 -اذكر مراحل كتابة السٌرة .
 .2المرحلة األدبٌة .
 .1المرحلة التارٌخٌة .
ٕ .قارن بٌن النهاٌة المفتوحة والنهاٌة الغلقة فً القصة القصٌرة.
.1النهاٌات المفتوحة ٌ :ترك الكاتب فً نهاٌة قصته مجاال للتفكٌر كأن ٌختم قصته
باستفهام فً ختام الصفحة األخٌرة  ،فتكون النهاٌة أكثر إثارة للقارئ ودفعا لفضوله ،
وحثا لمخٌلته كً تنشط وتجهد  ،فٌبقى النص معلقا متأرجحا الحتماالت متعددة .
.2النهاٌة المغلقة ٌ :كون الكاتب قد أوجد الحل فً نهاٌة القصة  .فهً ال تترك وراءها
سؤاال أو استفهاما  ،بل ترد فً صٌغة إخبارٌة تقرٌرٌة .
ج -وازن بٌن القصة القصٌرة والرواٌة من حٌث الشخوص والزمان والمكان .
الشخوص
الزمان والمكان

الرواية
القصة القصيرة
غانبا ما تقىو انقصت انقصيزة انزوايت يغهب عهيها تعذد انشخصياث انزئيست أو انىاميت
عهى شخصيت واحذة (انبطم) .فيها (األبطال) ،وكذنك تعذد انشخصياث انثاوىيت.
انشمان وانمكان واحذ محذد.

تعذد األسمىت واألماكه فيها.

د -اختر اإلجابة الصحٌحة فً كل ما ٌأتً .
.1أ -الساق على الساق فً ما هو الفارٌاق
 .2أ -الحدث

السؤال الخامس  ٖٓ ( :عالمة ) .
أ .من خالل دراستك المناهج النقدٌة فً العصر الحدٌثة أجب عن كل مما ٌأتً .
ٔ .وضح المقصود بالمنهج البنٌوي ،المنهج التارٌخً.
المنهج البنٌوي منهج نقدي ٌدرس العمل األدبً بوصفه بنٌة متكاملة ذات عالقات بٌن
مفرداته  ،بعٌدا عن أٌة عوامل أخرى خارجٌة  ،مثل العوامل  :التارٌخٌة ،
واالجتماعٌة  ،والثقافٌة .
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المنهج التارٌخً هو منهج نقدي ٌقوم على دراسة الظروف  :السٌاسٌة  ،واالجتماعٌة
،والثقافٌة ،للعصر الذي ٌنتمً إلٌه األدٌب  ،متخذا منها وسٌلة لفهم النص األدبً ،
وتفسٌر خصائصه  ،وكشف مضامٌنه ودالالته .
ٕ .وضح أوجه التشابه بٌن المنهج التارٌخً والمنهج االجتماعً .
ربط أصحابه المنهج التارٌخً اإلبداع األدبً فً بعض جوانبه بالمجتمع بصورة ما  ،فً
حٌن أن أصحاب المنهج االجتماعً ساروا شوطا بعٌدا وتعمقوا فً ربط اإلبداع والمبدع
نفسه بالمجتمع والحٌاة .
ٖ .ما القضاٌا األساسٌة الثالث التً تناولها النقاد فً مهمتهم فً النقد االجتماعً؟
.1المحتوى االجتماعً والمضامٌن والغاٌات االجتماعٌة التً تهدف األعمال األدبٌة
إلى تحقٌقها .
 .2الجمهور الذي ٌتلقى النص  ،ومدى التأثٌر االجتماعً لألدب فً هذا الجمهور .
 .3دراسة آثار التغٌرات والتطورات االجتماعٌة فً األدب  :أشكاله  ،وأنواعه ،
ومضامٌنه .
ٗ .اذكر منطلقات المنهج البنٌوي .
ضرورة التركٌز على الجوهر الداخلً للعمل األدبً ،وضرورة التعامل معه من غٌر
أي افتراضات مسبقه
الوقوف فً التحلٌل البنٌوي على حدود اكتشاف البنٌة الداخلٌة فً العمل األدبً فهو
جوهرها
٘ .اذكر االتجاه النقدي الحدٌث الذي تأثر بالمنهج البنٌوي .
األسلوبٌة البنٌوٌة
 .ٙانسب الكتب التالٌة إلى مؤلفٌها .
أٌ .عقوب العودات (البدوي الملثم)

ب .إحسان عباس .

ب -من خالل دراستك مالمح الحركة النقدٌة فً األردن أجب عن كل مما ٌأتً .
مظهرا من مظاهر رعاٌة األمٌر المؤسس لألدباء المحلٌٌن واألدباء الوافدٌن.
ٔ .اذكر
ا
المجالس األدبٌة التً كان ٌرعاها فً قصري :رغدان ،وبسمان  ،فً عمان  ،وقصر
المشتى فً الشونة وما ٌجري فٌها من المطارحات والمحاورات والمناقشات النقدٌة.
ٕ .بٌن دور مجلة " أفكار" فً تطوٌر حركة النقد فً األردن فً عقد الستٌنات .
فراس عبابنة 3171030770

خصصت للنقد مساحة عرٌضة فٌها حتى وقتنا الحاضر  ،إلى جانب ما تتٌحه من
فرص للنقاد لكً ٌنشروا أعمالهم النقدٌة.
ٖ .لماذا ٌعد خالد الكركً واحدا من النقاد األردنٌٌن البارزٌن فً النصف الثانً من
القرن العشرٌن.
لما قدم من دراسات متعددة للظواهر اإلبداعٌة النثرٌة والشعرٌة ،وظهر االتجاه
التارٌخً بشكل واضح فً دراسته "طه حسٌن روائٌا" .
ٗ .بٌن أهمٌة كتاب " القناع فً الشعر العربً الحدٌث" لسامح الرواشدة .
استلهم فٌه االتجاه البنٌوي ووظفه فً استنطاق النصوص ونقدها وتحلٌلها وكشف بنٌة
القناع فٌها
٘ .بماذا تأثر النقد الجمالً حسب رأي عبد القادر الرباعً
.1بشخصٌة الناقد ،والعوامل المؤثرة فٌها .
.2ما ٌبعثه العمل األدبً فٌها من مشاعر وعواطف وما ٌستشٌره من ذكرٌات.
ج -أجب عن كل مما ٌلً :
ٔ .تحتمل كلمة (الصبر) فً البٌت معنٌٌن :
معنى قرٌبا ٌسرع إلى الذهن وهو (نبات الصبر) لوجود كلمة (الشهد)  ،وهو غٌر مقصود
ومعنى بعٌدا هو (تحمل المشقة ) ،وهو المقصود بداللة السٌاق .
ٕ( .شوقا  ،شائق)  ،تماثل اللفظان فً الشعر  ،أحدهما فً آخر البٌت واآلخر قلبه .
ٖ( .ذا هبة  ،ذاهبة )
ٗ .أ .سجع
٘ .ب .طباق
 .ٙب .مقابلة
 .7ب .بٌْن  ،بنًِ
متنياتي لكم بالتوفيق.
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