بسم هللا الرحمن الرحٌــــــــــم
النص اآلتً وأجب عن األسئلة التً تلٌه :
السإال األول  :اقرأ
ّ
ّجل المحمودة
أوصى حكٌ ٌم ولده قائالً ُ :كنْ من الكاظمٌن اللٌظظَ  ،والعافٌن عن الناس  ،وعلٌك بالر ِ
تعجل بلومِك األصدقا َء  ،واحذر َمن
خِصالظُظظه ،
الكرٌم خلقظظه  ،واج َعل من نفسك مٌِزانا للعدل  ،وال َ
ِ
الناس غٌر المنافِظقِظظٌن ".
اغت ّر بنفسه  ،فال حاجة لك به  .واحرص على حبّك
َ
النص :
- 1استخرج من
ّ
أ -اسم مفعول عامال عمل فعله ب -حرف ج ّر ٌفٌد المجاوزة
ج -كلمة حدث فٌها إعالل بالقلب د -جملة تتضمّن ( ال ) نافٌة
و -مصدرا عامال عمل فعله
هظ  -مستثنى منصوبا ً
النص
- 2أعرب ما تحته خط فً
ّ
- 3ما نوع اإلعالل فً كلمة (العافٌن) ؟؟
ضح اإلعالل فً كلمة ( ٌبقـَون ) .
- 4و ّ
النص .
- 5اضبط حرف القاف فً (خلقظظه) الواردة فً
ّ
- 6ما نوع المخطوط تحته فً :
َمن ٌُحبّ نف َسه
خٌر فألنفسكم ب -ال ُتعاشِ ر
أ -وما تقدموا من ٍ
َ
أشعث أغبر لو أقسم على هللا ألبرَّ ه
كم من
الشاي ال القهو َة  .د-
ج -أحبّ
َ
- 7ب ٌّن عمل اسم المفعول فً  :أموهوبظظة ٌ خدٌجة ُ جائزة ً ؟؟
زهرة  ،جزٌرة  ،أب  ،ندى  ،ح َِرف ُ ،د َول.
سب إلى كل ّ م ّما ٌؤتً َ :كتِف ،
َ
- 8أن ُ
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
اختر اإلجابة الصحٌحة فً كل ّ م ّما ٌؤتً :
 -1نوع ( ما ) فً جملة  ":سؤب ّثك ما فً نفسً " هو :
أ -استفهامٌّة ب -موصولٌّة ج -نافٌة د -شرطٌّة
 -2الضبط الصحٌح لكلمة ( سعاد ) فً  :أقاطنة ٌ سعاد المدٌنة أم القرٌة ؟؟
أ -الفتحة ب -الضمّة ج -الكسرة د -السكون
 -3عند إسناد الفعل ( دعا ) إلى واو الجماعة نقول :
بَ -د َعٌُوا جَ -د َعوا دَ -د َعوُ وا
أَ -دعُظوا
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
السإال الثانً :
أ -علل ّ
كال مما ٌؤتً :
 -1ننسب إلى ( َك َندا ) على َ ( :ك َندِيّ ) .
رس ؟؟ )
 -2عمل اسم الفاعل ( فاه ٌم ) فً جملة  ( :أنت طالبٌ فا ِه ٌم ال ّد َ
 -3لم ٌعمل اسم المفعول ( محمود ) فً  ( :أنت إنسانٌ محمو ُد ال ُخل ُ ِق )
صفة المش ّبهة فاعالً فقط .
 -4ترفع ال ّ
َ
ب -ما المنسوب إلٌه فً ُ ( :حذفِظًّ ) و ( ِر َب ِويّ ) ؟؟
ج -وضح اإلعالل فً كلمة  ( :صِ فْ ) .
صوب الخطؤ فً كل ّ م ّما ٌؤتً :
دّ -
 -2أ َ
 -1مطالع ُت َك ال ُك ُت ِ
أنت ُه َ ٌْل ًِّ ؟؟  -3أورقت األشجا ُر ما عدا شجر ٍة .
ب أم ٌر مفٌ ٌد
هظ  -أعرب ما تحته خط فً  -1 :أورقت األشجا ُر عدا شجر ٍة  -2نجح الطالب غٌر زٌد  -3 .الموهوبُ
ُ
عرٌض ساقـظها
جلست تحت شجر ٍة
نعمة ً من هللا ٌشكره علٌها -4 .
ٍ
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بسم هللا الرحمن الرحٌم

السإال األول :
أ -من خالل دراستك المناهج النقد ٌّة أجب ع ّما ٌؤتً :
 -1ما المقصود بكل ّ من المنهج التارٌخً والمنهج البنٌوي ؟

المنهج التارٌخً  :منهج نقدي ٌقوم على دراسة الظروف السٌاسٌّة واالجتماعٌة والثقافٌّة للعصر الذي ٌنتمً إلٌه األدٌب
متخذا منها وسٌلة لفهم النص األدبً وتفسٌر خصائصه ومضامٌنه ودالالته
المنهج البنٌوي  :منهج نقدي ٌقوم على دراسة النص األدبً بوصفه بنٌة متكاملة ذات عالقات بٌن مفرداته بعٌدا عن أي
عوامل خارجٌّة

 -2أ كر القضاٌا األساس ٌّة التً ركز علٌها أصحاب المنهج االجتماعً فً مهمتهم النقد ٌّة .

أ -المحتوى االجتماعً
ب -الجمهور
ج -دراسة اثار التلٌّرات والتطورات االجتماعٌة فً األدب ؛ أشكاله وأنواعه ومضامٌنه

 -3س ّم المستوى ال ي ٌدرس كال من :

أ – دالالت الحروف وموسٌقاها  :المستوى الصوتً
ب -تؤلٌف الجمل وتركٌبها وطرائق تكوٌنها وخصائصها الدالل ٌّة والجمالٌة  :المستوى النحويّ
ج -تحلٌل معانً الجمل والتراكٌب وتآزرها فً تشكٌل البنٌة الداللٌة للنص  :المستوى الداللً

النص فً المنهج التارٌخً وثٌقة تع ّبر عن محٌط الكاتب ) علل(
ٌ -4عتبر
ّ
الجواب  :ألن المنهج التارٌخً ٌربط ربطا مباشرا بٌن النصّ ومحٌطه
 -5أ كر المإثرات الثالث التً ٌ ّتكئ علٌها ن ّقاد المنهج التارٌخً فً دراسة النصوص ؟
أ -العرق :
ب -البٌئة أو الوسط والمكان:
ج -الزمان أو العصر :
السإال الثانً :
 -1كٌف تجلّى دور الملك المإسس عبدهللا االول ابن الحسٌن فً تشجٌع الحركة النقد ٌّة فً االردن ؟
أ -رعاٌته األدباء المحلٌٌن
ب -رعى األمٌر المإسس المجالس األدبٌة
ج -المساجالت الشعرٌة التً كانت تجري بٌن عرار واألمٌر عبدهللا
د -تشجٌع األمٌر عبدهللا األول للصحافة والكتابة النقدٌّة
تطور الحركة النقدٌة فً االردن ؟
 -2وضح أثر كال مما ٌؤتً فً ّ

الجامعات  :اٌجاد بٌئة نقدٌة تعنى بتدرٌس الممارسات النقدٌة فً ضوء النظرٌات الحدٌثة وظهور دراسات نقدٌة
متخصصة
ّ
رابطة الك ّتاب األردنٌٌن  :توسٌع البٌئة المعنٌة باالدب ونقده عبر آراء كتابها والندوات والمشاركة فً المإتمرات االدبٌة
والنقدٌّة
مجلة أفكار  :خصصت للنقد مساحة عرٌضة فٌها الى جانب ما أتاحته من فرص للنقاد كً ٌنشروا أعمالهم النقدٌّة فٌها

ٌُ -3ع ّد خالد الكركً من الن ّقاد األردنٌٌن البارزٌن فً النصف الثانً من القرن العشرٌن ) علل ( 
لِما ق ّدم من دراسات متع ّدد ٍة للظواهر اإلبداعٌّة النثرٌّة والشعرٌّة
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 -4أ كر ثالثا من ممٌزات النقد فً فترة الثمانٌنٌات والتسعٌنٌات ؟
أ -سعة المجال وتنوّ ع القضاٌا النقدٌّة
ّ
ب -ارتفاع مستوى الذوق النقدي لدى النقاد
ج -الموضوعٌّة والبعد عن الذاتٌّة والمزاجٌّة

 -5وضح كال من االتجاه الجمالً واالتجاه االجتماعً ؟
االتجاه االجتماعً  :ربط االبداع والنقد بمدى التزام االدٌب قضاٌا مجتمعه  ،وقدرته على التعبٌر عنها بصدق
االتجاه الجمالً  :الممارسات النقدٌّة التً تعتمد الذوق معٌارا لها ،
 -6علل ٌ :مثل فخري صالح االتجاه البنٌوي فً النقد .
النه عمل على نقد النصوص وتحلٌلها من خالل عالقاتها الداخلٌّة بعٌدا عن الظروف المحٌطة بالنص
ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
البالغــــــــــة
 -1ب ٌّن مواضع السجع فً  ":األردن بلد األمن واالستقرار  ،وموطن النماء واالزدهار "
اتفقت الكلمتان األخٌرتان  ":االستقرار " و " االزدهار " فً الحرف األخٌر " الراء "

 -2ب ٌّن مواضع الجناس غٌر التام فً قول الرسول صلّى هللا علٌه وسلم  ":اللهم استر عوراتنا و آمن
روعاتنا " مع التعلٌل .
( عورات  ،روعات )  ،جناس غٌر تام ؛ بسبب اختالف ترتٌب الحروف .
 -3ب ٌّن موضع ر ّد العجز على الصدر فً  :ولك ّننً فً ذا الزمان وأهله غرٌبٌ وأفعالً لدٌه غرائب
اللفظان  :غرائب  ،و غرٌب تشابه اللفظان فً الشعر  ،وأحدهما فً آخر البٌت وآلخر قبله
 -4نوع المحسن البدٌعً فً  :أخفً هوى لك فً الضلوع وأظهر وأالم فً كمد علٌك وأعذر
ج -طباق د -تورٌة
أ -مقابلة ب -رد العجز على الصدر
ضاع ال ّ
شٌح فٌها وال ُخزامى
وربوع كم وجدنا طٌبها حٌن
 -5ب ٌّن التورٌة فً :
ٍ
كلمة ( ضاع ) لها معنٌان  :قرٌب  :وهو( الضٌّاع )  ،وبعٌد وهو المقصود بمعنى ( فاح وانتشر )
( مالحظة  :أسئلة البالغة حرف ٌّا من أمثلة وتدرٌبات الكتاب فقط )

3

القضاٌا األدب ٌّة
أ كر عاملٌن من عوامل نشاط الحركة الثقاف ٌّة فً العصر الحدٌث .
أ  -االنفتاح على الحضارة اللربٌة ب -زٌادة حركة الترجمة وظهور الصحافة
أ كر مظهرٌن من مظاهر إحٌاء الشعر العربً القدٌم
أ  -احتذاء نهج الشعراء القدماء فً بناء القصٌدة من حٌث ؛ قوة األسلوب وجمال المعانً والتزام عمود
الشعر العربً
ب -انتشار شعر المعارضات
علل ٌ :ع ّد شوقً إمام المعارضات الشعر ٌّة فً العصر الحدٌث
ألنه عارض بائٌة أبً تمام وسٌنٌة البحتري ونونٌّة ابن زٌدون ودالٌّة الحصري وهمزٌّة البوصٌري
علل  :ظهور أغراض شعر ٌّة جدٌدة لدى االتجاه الكالسٌكً
بسبب تفاعل الشعر مع األحداث السٌاسٌّة واالجتماعٌة عندهم
علل  :تسمٌة جماعة الدٌوان به ا االسم
نسبة إلى كتاب ( الدٌوان فً األدب والنقد ) الذي ألّفه العقّاد والمازنً
علل  :هاجمت جماعة الدٌوان شعر المناسبات
ألنّ الشعر عندهم تعبٌر صادق عن وجدان الشاعر وتجاربه العاطفٌّة وتؤمّالته النفسٌّة
أ كر ثالثا ً من المالمح ( الموضوعات ) التً تناولها جماعة الدٌّوان
أ  -التفاعل مع موضوعات الطبٌعة الح ّسٌّة فالشاعر ٌفٌض علٌها من تؤمّالته وخواطره
ب -التجدٌد فً األوزان والقوافً ج -الحدٌث عن الشكوى واأللم
صٌاغة واألوزان والقوافً
علل  :ح ّطمت الرومانس ٌّة كل السدود التً تقف أمام الشاعر فً ال ّ
كً ٌتاح للشاعر الحرٌّة الكاملة فً التعبٌر عن تجربته الذاتٌّة وتصوٌر خوالجه ال ّنفسٌّة
وضح المقصود بالوحدة العضوٌة فً القصٌدة
جعْ ل القصٌدة جسدا واحدا بحٌث ٌلتحم ك ّل بٌت بما قبله وما بعده وٌستلزم ذلك وحدة الموضوع ووحدة
المشاعر وبذلك تكون القصٌدة كالكائن الحً لك ّل عضو وظٌفته .
علل ٌ :غلب على شعر جماعة الدٌوان العمق والغموض
لطلٌان الجانب الفكري والفلسفً على مضامٌنه  ،ولمعالجته الجوانب ال ّنفسٌّة
ما سبب تسمٌة جماعة( أبولو ) به ا االسم ؟
نسبة إلى إله الموسٌقى والشعر عند اإلغرٌق
أ كر ثالثا من عوامل ظهور جماعة أبولو
أ  -الجدل بٌن االتجاه المحافظ وجماعة ال ّدٌوان ب -تراجع اإلنتاج الشعري لجماعة ال ّدٌوان ج -االنفتاح
على اآلداب اللربٌة
علل  :اختارت جماعة أبولو احمد شوقً رئٌسا لها
تكرٌما له
ضح نظرة جماعة أبولو إلى االتجاهات الشعر ٌّة األخرى
و ّ
لم ٌدخلوا معهم فً جداالت  ،ونظروا لهم نظرة احترام وتقدٌر  ،لدرجة أنهم اختاروا شوقً رئٌسا
لجماعتهم
علل  :جاء شعر شعراء المهجر سلسا ً رقٌقا صادقا ولغتهم سهلة ومالوا إلى التجدٌد
ألنهم عاشوا أجواء الحرٌّة واالنفتاح فً البالد الجدٌدة  ،واختلطوا بالس ّكان األصلٌٌّن ّ
وتؤثروا باألدب
األمرٌكً واكتووا بنار اللربة والبعد عن األوطان
4

أ كر الموضوع ال ي ٌتحدّث عنه كل ّ بٌت م ّما ٌؤتً من شعر المهجر ( اعتبرها إجابة لموضوعات شعر
المهجر )
- 1إذا سماإك ٌوما ً تحجّبت باللٌظظظظظظظظوم
( التفاإل واألمل )
أغمض جفونك تبصر خلف اللٌوم نجوم
- 2سال ٌم على اإلسالم أٌّام مجده طوٌ ٌل عرٌضٌ ٌع ُم ُر األرض والسّما ( التسامح والتعاٌُش )
ٌ- 3ا نه ُر ذا قلبً أراه كما أراك مك ّبالً  ( ...االتجاه إلى الطبٌعة وتؤمّلها ومناجاتها )
لٌس ُتفصل بالترب ( الدعوة إلى القومٌة العربٌة )
- 4وما هً ّإال أمّة عربٌّة دما ً ولسانا ً َ
ٌ- 5ا أخً ال تمل بوجهك ع ّنً ما أنا فحمة وال أنت فرقد ( النزعة االنسانٌّة )
- 6ومحمّد بط ُل البرٌّة كلّها هو لألعارب أجمعٌن إما ُم ( التسامح والتعاٌش )
- 7تذ ّك ُ
رت هاتٌك الرّبوع وأهلَها وٌا حبّذا تلك الرّبوع ال ّزواهٌا ( الحنٌن إلى الوطن )
باإلجمال ( الدعوة إلى القومٌّة العربٌة )
- 8إ ّنا وإن تكن الشآم دٌارُنا فقلوبنا للعُرب
ِ
أ كر الموضوع ال ي ٌتحدّث عنه كل ّ بٌت م ّما ٌؤتً من شعر الثورة العربٌة الكبرى
- 1لقد دالت األٌام  .....وقد عاد أمر المسلمٌن  .....أولئك قومً  ( .....االعتزاز بالقومٌة العربٌة )
- 2ظنّ العدا  ...وأنّ بسمتنا  ...وما دروا  ....على كل عود  ...كؤن وجوه القوم ( االستٌاء من
سٌاسة العثمانٌٌن ووصف ظلمهم )
- 3حًّ الشرٌف ٌ ....ا صاحب الهمة  ....إٌه بنً العرب ٌ ...ا ابن النبً  .....أٌا من للعالء ....
فدٌتك  ...إلى علٌاك  ....شرفت بمدحك ٌ ....ا أٌها الملك  ...لك الخالفة ...أبا الملوك  ...فامدد
نباٌعك ( مدح الشرٌف الحسٌن وأبنائه )
ك  ..عرب تطوّ ع  ...وثبت بهم
 - 4هللا اكبر  ...لمن المضارب ...طوت المراحل  ...ومشت تد ّ
( وصف تجاوب األمة مع الثورة )
 ......- 5مآتم  ....هل من الموت عاصم  ....بلداد فً ال ّدموع  ....مصر َعبرى ( رثاء الشرٌف
الحسٌن بن علً )
- 6األبٌات التً نهاٌتها ( األحفاد  ،المٌالد  ،األصفاد  ،رماد ) (التغنً ب كرى الثورة العربٌة الكبرى )
علل  :ل ّقب الشٌخ فإاد الخطٌب بشاعر الثورة العربٌة الكبرى
بسبب قصٌدته المشهورة ( تحٌّة النهضة ) التً ألقاها بٌن ٌدي الشرٌف الحسٌن بعد إعالن الثورة مباشرة
سمة التً تم ٌّز بها العام  2016بالنسبة للثورة العربٌة الكبرى ؟؟
ما ال ّ
االحتفال بذكرى مرور مئة عام على قٌام الثورة العربٌّة
عرف شعر التفعٌلة
ّ
شعر موزون تحرر من القافٌة والبحر العروضً والتزم نظام التفعٌلة
ما ال ي ٌحقق اإلٌقاع الموسٌقً فً شعر التفعٌلة ؟
التكرار بؤنواعه و اختٌار األلفاظ الرشٌقة المتناغمة
عرف ّ
كال من :
ّ
أ  -االنزٌاح الداللً  :العدول بالللة عن المعنى المعهود والخروج عن المعنى المؤلوف  ،وتوظٌف
األلفاظ فً غٌر ما وضعت له  ،مما ٌزٌد شعر التفعٌلة غموضا
التناص  :توظٌف ألفاظ تحٌل القارئ إلى القصص القرآنً والحكاٌات التراثٌّة علل  :لتقدٌم معان
ب-
ّ
ٌرٌدها وتؤكٌد مواقف مشابهة
5

موضوعات شعر المقاومة ( من خالل بداٌات األبٌات الشعر ٌّة )
- 1استنهاض الهمم وإثارتها لمقاومة المستعمر ( إذا الشعب ٌوما  .....وال ب ّد للٌّل أن ٌنجلً ...
الربٌع البكر )
- 2إبراز أهم ٌّة التضحٌات التً قدّمها شهداء المقاومة ( ركزوا رفاتك ٌ ....ا أٌها السٌف  ...تلك
الصحارى  ....خٌّرت فاخترت ....أفرٌقٌا  ...ح ّدث فتاك  ...ح ّدث عن األطفال )
ٌل للقذائف  ...إذا عصف الحدٌد  ..دم الثوار  ...بالد مات فتٌتها لتحٌا
- 3وصف مشاهد المقاومة ( بلَ ٍ
 ...وللحرٌّة الحمراء باب )
- 4تؤكٌد مفهوم القوم ٌّة العرب ٌّة ( لع ّل الذي  ...تح ّدث أوضاع العراق  ...وقد خبّرونً  ...هبوا أن
هذا الشرق )
س  :أ كر ثالثا من الخصائص الفنٌة لشعر التفعٌلة .
 -1االهتمام بالوزن الشعري القائم على وحدة التفعٌلة  ،والتحرر من القافٌة
ٌ -2عتمد التكوٌن الموسٌقً للقصٌدة على التفعٌلة تبعا للدفقات الشعرٌّة للشاعر فال ٌتقٌد بعدد التفعٌالت
فً كل سطر
 -3االعتناء بعمق الصورة الشعرٌة واالكثار منها والتجدٌد فٌها
 -4توظٌف الرمز واالسطورة للتعبٌر عن المعانً
عرف كال من :
سّ :
المقالة  :فن ادبً نثري ٌتناول موضوعا معٌّنا بهدف اقناع القارئ بتقبّل فكرة ما أو اثارة عواطفه تجاهها
زقد تظهر فٌها شخصٌة الكاتب
الخاطرة  :فن نثري حدٌث ارتبط ظهورها بالصحافة فً مختلف موضوعاتها األدبٌة والثقافٌة
واالجتماعٌة والسٌاسٌة
المسرحٌة :فن أدبً ٌقوم على فكرة الصراع بٌن متناقضٌن  ،تنجزها شخوص تحٌا وتروي قصتها أو
تعرض قضٌتها عن طرٌق الحوار
صة له نوعان أ كرهما :
س  :الحوار فً الق ّ
 الحوار الداخلً ( المونولوج )  :حدٌث الشخصٌة مع ذاتها فً القصة
 الحوار الخارجً ( الدٌالوج )  :ما ٌدور بٌن شخوص القصة من حدٌث
س  :تقوم القصة على الحدث ؛ علل  :ألنه ٌتصف بالوحدة ال التعدد  ،وٌستقطب انتباه القارئ
الحرة  ،علل  :ألنها مرتبطة بالتارٌخ الحقٌقً لصاحب
س  :تعتمد فً السٌرة الروح القصص ٌّة غٌر
ّ
الشخصٌّة  ،وٌمكن أن ٌكون فٌها قدر من الخٌال الذي ال ٌُ ِخ ّل بالتارٌخ .
س  :حاز كتاب الساق على الساق فٌما هو الفارٌاق شهرة واسعه علل  :لما اتسم به من سالمة الللة
وقوة العبارة  ،وروح السخرٌة  ،واالستطرادات واالنسٌاق وراء الترادف الللوي والتالعب باأللفاظ
والحوار المصنوع
سٌرة :
س  :أ كر الشروط الواجب توافرها فً كاتب ال ّ
ّ
ٌستحق
 - 1اإلدراك الذوقً الدقٌق فال ٌسجظّل كاتب السٌّرة كامل تفاصٌل الحٌاة  ،بل ٌختار ما
التسجٌل  ،ولذا ال ب ّد أن ٌكون لدٌه ( إدراك ذوقًّ دقٌق ) .
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 - 2توخظّظً الحقٌقة والصدق والدقظّظة والموضوعٌّة  ،فهو أدٌب ف ّنان  ،مثل الشاعر والقاصّ فً طرٌقة
العرض  ،ولكنظّظه ال ٌخلق الشخصٌّات من خٌاله  ،بل ٌرسمها بصورة ٍ بارعة ٍ معتمدا ً على
صة ) .
الواقع وما ٌتوافر لدٌه من معلومات  ( .ه ا الفرق بٌن السٌرة والق ّ
 - 3الثقافة واالطالع الواسع
وتنوع أسالٌب سردها ؛ علل
س  :تتسم الرواٌة بالتشوٌق
ّ
ألنه ال قانون للكتابات الروائٌة فهً تمنح الكاتب حرٌّة اإلبداع  ،فٌبنً عالمه الخاص من أحداث
وشخوص ومكان وزمان وللة تجسد مٌوله اإلبداعٌة والثقافٌة وأفكاره وخصوصٌة مجتمعه
س  :علل  :لم تستطع الرواٌة األردنٌة فً بداٌات القرن الماضً أن تتعامل مع البناء الروائً بصورة
فنٌة

ألن ال ُك ّتاب ٌظهرون قدراتهم البالغٌة فً اإلنشاء األدبً فً إطار تقلٌدي دون االهتمام بالبناء الفنً الروائً .
س :علل تعدّ رواٌة " أنت من الٌوم " لتٌسٌر السبول أنمو جا للرواٌة األردنٌة المتناسقة فنا ومضمونا
ألنها تجاوزت الوصف المباشر للشخوص إلى التحلٌل النفسً الداخلً معتمدة الحوار الداخلً ( المونولوج )

المسرحً ؟؟
س  :بما ا تقاس مهارة الكاتب
ّ
بمدى نجاحه فً تحرٌك شخوصه أمامنا  ،وإنتاج مجاالت لها ٌبرز فٌهظظا سلوكها
قرب أبو خلٌل الق ّبانً الفن المسرحً إلى الجماهٌر ؟؟
س  :علل ّ
الجواب  :ألنه اختار المسرحٌات الشعبٌة مثل ( ألف لٌلة ولٌلة ) واتخذ من الفصحى للة للحوار
و مزج بٌن الشعر والنثر مع العناٌة بالسجع أحٌانا ً
س  :ما ال ي ٌتطلبه الحوار الناجح فً المسرحٌة ؟؟
 أن تكون ( الجُ مل الحوارٌّة ) مناسبة لمستوى الشخصٌّة وقادرة على إٌصال الفكرة التً تعبّر عنها
 أن ٌكون الحوار متد ّفقا وحارّ ا ومعبّرا عن الصّراع وطبائع األشخاص واألفكار .
 س  :الصراع العنصر األساس فً المسرحٌة ؛ علل
 ألنه ٌقوم بٌن طرفٌن متناقضٌن وٌُش ّكل عقدة المسرحٌّة .
ّ
المسطحة ؟؟؟ هً الشخصٌة التً ال تتلٌر وال تتطور وال تتبدل مهما كانت المإثرات
 س  :ما المقصود بالشخص ٌّة
والمتلٌّرات فً القصة وٌتذكرها القارئ بسهولة
س  :ما الفرق بٌن القصة والمسرحٌة ؟
 .1تختلف عن القصة بؤن الكاتب نفسه ٌروي أحداث القصة  ،بٌنما فً الرواٌة تقوم الشخصٌات برواٌة قصتها وتمثٌلها
على المسرح
 .2الكاتب فً القصة ٌنبلً أن ٌرسم لنا صورة للشخصٌة من جانبٌها الظاهري والباطنً حتى نتعرّ ف أبعادها أما فً
المسرحٌّة فإن الشخصٌّة تظهر أمامنا ونحن نتعرّ ف علٌها من كالمها وحركتها .
س  :تركت المقامات أثرا واضحا فً كتاب " حدٌث عٌسى بن هشام " للكاتب محمد الموٌلحً
حٌث اتخ القالب الروائً التصوٌري علل  :لتصوٌر التناقضات فً المجتمع المصري آنذاك
س  :كتاب األٌام لطه حسٌن سٌرة اتٌة رفٌعة  ،علل :
لتوافر مجموعة من العوامل فٌه وهً  :االسلوب القصصً  ،الللة الشاعرٌّة الجمٌلة  ،السالسة والعذوبة فً طرح
األفكار واآلراء  ،القدرة على التصوٌر والتلوٌن  ،الصراحة والجرأة فً كشف الواقع  ،روح النقد والسخرٌة الالذعة
س  :أ كر ثالثا من خصائص المقالة .
أ  -الوضوح فً التعبٌر
ب  -الدقة فً الوصف
ت  -االٌجاز فً العرض
س  :أٌن ظهرت مالمح المقالة فً األدب العربً القدٌم ؟ فً رسائل الجاحظ
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س  :قارن بٌن المقالة والخاطره من حٌث  :الحجم  ،األدلة  ،الفكرة  ،العناصر
وجه المقارنة
الحجم
األدلة والبراهٌن
الفكرة
العناصر

الخاطرة
قصٌرة ال تتجاوز الصفحة
ال تعتمد إٌراد األدلة والبراهٌن إلثبات راي
أو قناعة ما
ولٌدة لحظتها وطارئة
تكتب بتلقائٌة كفكرة واحدة

المقالة
تبلغ عدة صفحات
تعتمد إٌراد األدلة والبراهٌن إلثبات راي أو
قناعة ما وخاصة فً المقالة الموضوعٌة
مدروسة ومنتقاة
لها شكل خاص وعناصر محددة

مهم ٌ ( :رجى حفظ عناصر كل من  :القصة  ،المقالة  ،المسرحٌة  ،السٌرة )
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