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 الوحدة الرابعة: علم البديع

   اجلناسإجابات أسئلة 

 
ناس الّتاّم في كلٍّّ مّما يأتي: -1     د لفَظي الجِّ  حدِّ

ُ اللهْيَل َوالنهَهاَر * َيَكاُد َسَنا َبْرقِّهِّ َيْذَهُب بِّاْْلَْبَصارِّ قال تعالى:"  -أ      لِّكَ  فِّي إِّنه ُيَقلُِّب َّللاه ْبَرة   ذََٰ  ْلُِّولِّي َلعِّ
 "  ْبَصارِّ اْْلَ 

 األبصار األبصار/     
 قال َأَحد الحكماء في ذّم التكبُّر: " َمْن زاَد في الّتيهِّ ال ُيْعَذُر في الّتيهِّ". -ب     
 الّتيه / الّتيه    
ُف حاَله: -ج      قال الّشاعر َيصِّ

 يا إْخَوتي قْد باَنتِّ النُُّجبُ 
 فارْقُتكـُْم وَبقيــُت َبْعَدُكمُ 

بُ َوَجَب الُفؤ   اُد وكاَن ال َيجِّ

بُ   مــا هَكذا كاَن الهذي َيجِّ
 ِجبي   / ِجبي      
ناس غير الّتاّم في ما يأتي، مبيِّّن ا سبب عدم َتمامه: -2    ْد لفَظي الجِّ  حدِّ

كاية  عن هارون ُيخاطب موسى، عليهما السالم: " إني خشيت أن تقول فرقت بين  -أ     قال تعالى حِّ
 قولي" بني إسرائيل ولم ترقب 

 ترتيب الحروف(االختالف في بني ) بين/   
ْنَت َخْلقي فحَ ى هللا عليه وسلّ قال صلّ  -ب     ْن ُخُلقي".م:" الّلهمه َحسه  سِّّ
ْلق       الحركات(االختالف في ) ُخُلق /خ 
 قال الَبهاء ُزهْير: -ج    

ْنُه شاكِّْر  َأْشكــو وَأْشُكـــُر فِّْعَلهُ   فاْعَجْب لِّشـــاكٍّ مِّ
 نوع الحروف(االختالف في )     رـــْشكُ أ  /وــْشكأ      

 عدد الحروف(االختالف في )     اِكرش/ اكشـــ    
 ر:بَ جاء في الخَ  -د     
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  الُمْؤمِّنوَن َهيِّّنوَن َليِّّنوَن.        
 نوع الحروف(االختالف في ) ل يِّن /ه يِّن    
ا: -ه      قال أبو فراسٍّ الَحْمداني مادح 

ـــ َك َأْغَترِّفْ مِّ َك َأْعَترِّْف  ْن َبْحرِّ ُجودِّ ْلمِّ  وَبَفْضـــلِّ عِّ
 نوع الحروف(االختالف في ) فْعت رِ أ   /فْغت رِ أ      
ا إجابتَك. -3    ح  ناس غير الّتاّم في كّل مّما يأتي، موضِّّ ناس الّتاّم من الجِّ  ميِّّز الجِّ

 ديد" قال تعالى:" وإنه على ذلك لشهيد* وإنه لحب الخير لش -أ    
 شديد )غير تام بسبب اختالف نوع الحروف( شهيد/    
ْن َرْوعاتِّنا".  -ب     قال صّلى هللا عليه وسلهم: " الّلهمه، اْسُتْر َعْوراتِّنا وآمِّ
ْوعات/ ع ْورات     ترتيب الحروف(اختالف )غير تام بسبب  ر 

ْم َعْبَر اْلجْ  -ج     ّيوَن َرَوْوا قَِّصَص َشهاَمتِّهِّ .اْلْرُدنِّ ، وَرَوْوا أْرَضُهْم بدماء الُحبِّّ واإليثارِّ  يالِّ
و ى      و ى  /ر   (بسبب اتفاق اللفظين في: نوع الحروف، وعددها، وترتيبها، وحركاتها )تام ر 

. -د      هِّ هِّ وَيْسمو عنَد جودِّ  ُيقاُل في الَمْدح: َيْسخو بَمْوجودِّ
 الحروف( نوعي ْسمو)غير تام بسبب اختالف / ي ْسخو     

 الحروف(  عدداختالف )غير تام بسبب جود  /م ْوجود     
 قال الَمَعّرّي: -ه     

َعرِّ  فالُحْسُن َيْظَهُر في َشْيَئينِّ َروَنُقه ْعرِّ أو َبْيتٍّ مَن الشه  َبْيتٍّ مِّن الشِّّ
عْ       ع   /رالشِّ  الحركات(اختالف )غير تام بسبب رالشَّ
 قال الّشاعر: -و     

واةِّ َقصيَدة  ال َتْعـرَِّضنه على   الرُّ
ْعَر َغيَر ُمَهذهبٍّ   َفإِّذا َعَرْضَت الشِّّ

 مــا َلْم َتُكْن باَلْغَت في َتْهذيبِّها
ا َتْهذي بِّهـا ْنَك ُوَساوِّس   َعّدوُه مِّ

 (تفاق في: نوع الحروف، وعددها، وترتيبها، وحركاتهااالبسبب  ت ْهذيِبها/ ت ْهذي ِبهـا )تام     
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  عْجالسَّئلة إجابات أس    

 
 ع في ما يأتي:جْ واطن السه ح مَ وضِّّ  -1         

منها  ناَكرَ وما تَ  ،منها ائَتَلفَ  فَ عارَ فما تَ  ،جنهدةٌ واُح جنوٌد مُ رْ اْلَ " :صّلى هللا عليه وسّلم لاق -أ         
 ".فَ لَ اختَ 

 .الحرف األخير "الفاء" في ينتركيبالفي  "اخت ل ف  ،  ائت ل ف   "الكلمتان األخيرتان  تاتفق        
، ومَ ْمنِّ واالْستِّ ُد اْلَ لَ بَ  ردنُّ اْلُ  -ب          .هارِّ ُن النهماءِّ واالزدِّ وطِّ قرارِّ

 ."الراء" في الحرف األخير في التركيبين" االزِدهارِ  ،االْسِتقرارِ  "اتفقت الكلمتان األخيرتان         
: لَِّيُكْن إِّقْ  -ج        . قال أبو الَفْتح الُبْستيُّ ، وإِّْحجاُمَك تأمُّال   داُمَك َتَوكُّال 

اًل  "اتفقت الكلمتان األخيرتان         كُّ  ."الالم" في الحرف األخير في التركيبين"  تأمُّاًل ،  ت و 
 قال أحمد شوقي:  -د       

، المُ  الشه الّ ها إِّ بِّ َقُة َمراتُِّب، فال َتْرَفْع لُِّعْليا َمراتِّ "الثِّّ        ،ريَك في الُمرِّ ."ميَن على السِّّ اْلَ  عيَن على الُضرِّ  رِّ
 ."الراء" في الحرف األخير لتراكيبا في" رِّ السِّ ، الُضرِّ  ،الُمرِّ " ة األخير  اتاتفقت الكلم      

، ومَ َمْرسوَمٌة في الصه  مدينة البترا: هم حين زارَ قال أحدُ  -ه        .ٌة بالَفْخرِّ سومَ وْ ْخرِّ
ْخرِ " تان اتفقت الكلمتان األخير         .في الحرف األخير "الراء"  " في التركيبين الف ْخرِ  ، الصِّ

 ها:مِّّ أُ  ةوفا بعدَ أديبٌة قالت  -و      
 جِّ وْ أَ في و  ،طاءِّ ة العَ مه في قِّ  نتِّ وأَ  تِّ لْ ، فقد رحَ ة  يه تِّ فَ  نَ يْ قَ بْ تَ  ْت شاخَ  ضِّ رْ اْلَ  ساءِّ نِّ  لُّ لو كُ  ،اهُ مّ أُ "     

 ."هاءِّ البَ 
 ."الهمزة" في الحرف األخير " في التركيبين هاءِ الب  ، طاءِ الع  " األخيرتان  اتفقت الكلمتان    
 ّتاب:الكُ  حالِّ  فِّ في وْص  هانيُّ صفَ ماد اْلَ قال العِّ  -2    
هِّ إالّ ُب إنساٌن كِّ أنهُه ال َيكتُ  ّني رأيتُ " إِّ      : لو ُغيَِّّر هذا َلكاَن أْحَسنَ   قالَ تاب ا في َيومِّ هِّ يَد ، ولو زِّ في َغدِّ

مَ ُيْسَتْحَسنُ  ا لكانَ كذ ْن أْعَظمِّ  هذا الَمكاُن كانَ  هذا لكاَن أْفَضَل، ولو ُترِّكَ  ، ولو ُقدِّ أْجَمَل. هذا مِّ
، وهو َدليٌل على ا َبرِّ " ستيالءِّ العِّ     .النهْقصِّ على ُجْمَلةِّ الَبَشرِّ
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 ؟ها من النّص رة التي تستنتجُ بْ ما العِّ  -أ     
 يصل إلى الكمال، وكلما نظر فيه صاحبه وجد فيه مجاال للتحسين. عمل اإلنسان يبقى منقوصا ال      

ا سبب ن  مبيِّّ  ،دهماحدِّ  وال ُيَعدُّ ذلك َسْجع ا،منهما،  في آخر كلّ  قانِّ فِّ مته  تركيبان في النّص  وردَ  -ب     
هِّماعدم   .نِّ يْ مسجوعَ  عدِّ

ِدهِ "  هما التركيبان     الهاء وهما غير مسجوعين؛ ألن ، "  ال ي كُتُب إنساٌن ِكتاًبا في ي وِمِه إاّل قال  في غ 
 . ال تحتسب في باب السجع في آخر الكلمة إذا سبقها متحرك

 :فينة  سَ  فُ صِّ يَ  يّ بِّ لَ الحَ  بيبٍّ قال ابن حَ  -3   
ْن َسفينَ يا لَ "     ، َتْجري َمَع الرِّ ةٍّ ها مِّ ، وَتطيُر بغَ ، ذات ُدُسرٍّ وأْلواحٍّ ، َتخوُض وَتْلَعبُ ياحِّ ، وَترُِّد يرِّ َجناحٍّ

راعٌ ها قِّالٌع كالقِّالعِّ ، لَ وال َتْشَربُ  عاعَ َيْحجُ  ، وشِّ  ".ُب الشُّ
 السابق. ع في النّص جْ واطن السه ح مَ وضِّّ  -أ   

ناح  ،  الرِّياحِ  ، أْلواح   اتفقت الكلمات األخيرة "     لحاء" . في الحرف األخير " ا التراكيب" في  ج 
 في الحرف األخير " الباء" .  ن" في التركيبي ت ْشر بُ ،  ت ْلع بُ اتفقت الكلمتان األخيرتان "   
عاع   ، الِقالعِ " اتفقت الكلمتان األخيرتان       " في التركيبين في الحرف األخير " العين ".  الشُّ
ناس الّتامّ  -ب   حه ،استخرج من النّص مثاال  على الجِّ  .ثم وضِّّ
 بسبب اتفاق اللفظين في: نوع الحروف، وعددها، وترتيبها، وحركاتها() جناس تام  ِقالع / ِقالع  

     

  الَعُجِز على الصَّْدر )التَّصدير( ّدَرإجابات أسئلة 

 
 ا يأتي:ممّ  ر في كلٍّّ دْ ز على الصه جُ ّد العَ ح رَ وضِّّ  -1  

كاية  عن نوح  -أ     و قوَمه:" استغفروا ربكم إنه كان غفارا" َيدع -عليه الّسالم –قال تعالى حِّ
 ، تشابه اللفظان في العبارة النثرية، وأحدهما في آخرها واآلخر في أولها.  استغفروا اللفظان: غفارا/   
 : قيلَ  -ب   

عْ      عوُر. رُ الشِّّ  َمنَبُعه الفِّْكرُة والشُّ
عورُ اللفظان:     عْ  /الشُّ  النثرية، وأحدهما في آخرها واآلخر في أولها.تشابه اللفظان في العبارة  ،رُ الشِّ
 :زيارته إلى اْلردنّ  فُ صِّ اح العرب يَ يّ قال أحد السّ  -ج  
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.آثاُرُه وَشْعُبُه َتَركا في َنْفسي َجميَل اْلثَ       رِّ
 تشابه اللفظان في العبارة النثرية، وأحدهما في آخرها واآلخر في أولها. ،آثاُرهُ  اللفظان: األثر/    
 حيل:لحظة الرّ  فُ صِّ يَ  ريّ يْ شَ ة القُ مه قال الصِّّ  -د    
مـارِّ الُمنيفَ  ينَ نــــا بَ بِّ      وي بي والعِّيس َتهْ صاحِّ قــوُل لِّ أَ       ةِّ فالضِّّ

 ْن َعرارِّ يهةِّ مِّ عَد الَعشِّ فمـــا بَ        ــدٍّ ــــــَشميمِّ َعرارِّ َنْجـ نْ تهْع مِّ َتمَ     
 لفظان في الشعر، وأحدهما في آخر البيت واآلخر قبله. ، تماثل الارِ ع ر  / ارِ ع ر اللفظان:    
 ر ا :ْمدانّي مفتخِّ قال أبو فراس الحَ  -ه   
 ــهِّ َغرائِّبُ يْـ ْفعالي َلدَ َغريٌب وأَ      ْهلِّهِّ فـــي ذا الزهمانِّ وأَ  ولكِّنهني   
  خر قبله. وأحدهما في آخر البيت واآل ،اللفظان في الشعر شابهت، غ ريبٌ  /غ راِئبُ اللفظان:    
 :عبد الكريم الكْرميّ قال  -و   
 أيَن َمْن َيْسَمُع مِّن َأْرضي النُّواحا؟ ناَحتِّ اَْلْرُض َعلى َأْربابِّها       
 تشابه اللفظان في الشعر، وأحدهما في آخر البيت واآلخر قبله.، ناح ت /النُّواحا اللفظان:    
 ام:بالد الشّ  لزال الذي أصابَ زّ ه بعد الذ راثي ا قومَ نقِّ سامة بن مُ قال أُ  -2  

 ْشجاناا وأَ ْصَدُقنا َبث  َفْلَيْبكِّ أَ            ـاـــــــــــــــــــــــْشجانَهيهْجُتنه أَ  ،ْيكِّ اْلَ  مَ َحمائِـّ    
ْسيانـــا           اـــــــعلى مرِّ الّسنينِّ َأَمـ ذا الَحنينُ  كمْ      ؟أفاَدُكنه َقديُم الَعْهدِّ نِّ
  ؟ْقدانـــازُّ الَخْلقِّ فِّ عَ ُكنه أَ َفقيدُ             لْ يرِّ الَهديلِّ وهَ ذا الَعويُل على غَ  هلْ    
 كما ورد في اْلبيات؟ ،الذي أثاَر حزَن الشاعر وهيهج مشاعرهما  -أ   
 صوت الحمائم )هديلها(    
 ر في اْلبيات. دْ ز على الصه جُ ّد العَ رَ  ضعابيِّّْن مو  -ب   
 اللفظان في الشعر، وأحدهما في آخر البيت واآلخر قبله.   ماثلت، اْشجانأ   /اْشجانأ  : اللفظان   
 تشابه اللفظان في الشعر، وأحدهما في آخر البيت واآلخر قبله.، ُكنَّ ف قيدُ  /اْقدانفِ  :اللفظان   

  
 :اقرأ النّص اآلتَي، ثم أجب عّما يليه من أسئلة -3   

ي   قال عبُد هللا بن شّداد     ا ولَده:موصِّ
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، فإّن َأْحَمَد ُجودِّ     عِّ الَحّق، َبخيال  باْلسرارِّ عن جميعِّ الَخْلقِّ ا بالمالِّ في َموضِّ " أي ُبَنّي، ُكْن َجواد 
، وإّن َأْحَمَد  "الالَمرءِّ اإلنفاُق في َوْجه البِّرِّ رِّ نُّ بَمكتومِّ السِّّ  .ُبْخلِّ الضِّّ

ْجع في النّص. -أ    ح مواطن السه  وضِّّ
 " .القاف " الحرف األخير" في التركيبين في  الخلق،  الحقالكلمتان األخيرتان " اتفقت    
رّ ،  الِبرّ اتفقت الكلمتان األخيرتان "      " .الراء" في الحرف األخير " في التركيبين  السِّ
 .بيِّّنه ،عجْ بديعّي غير السه  ن لفظيّ حسِّّ مُ  وردَ  -ب   
رّ  /الِبرّ )     الحروف(  نوعختالف في اال) جناس غير تام( السِّ
 ا يأتي:ممّ  ة في كلٍّّ نات اللفظيّ حسِّّ د المُ حدِّ  -4  

"" قال عليه الّصالة والّسالم:  -أ     . الَخْيُر َمْعقوٌد بَِّنواصي الَخْيلِّ إلى َيومِّ القِّيامةِّ

ْير/ ) تامالجناس غير ال    ْيلالخ    (الخ 

 :د رضا الشبيبيّ قال محمّ  -ب   
ْزق   ـُض هللاُ يِّّ ُيقَ      إذا َمضى َعَمـٌل في هللاِّ ُمْحَتَسبُ    يَر ُمْحَتَسبِّ ا غَ رِّ
ب) تامالجناس ال   ب / ُمْحت س   ( ُمْحت س 

ب( صدرالعجز على الرّد    ب / ُمْحت س   )ُمْحت س 

 قال: يُ  -ج 
 طاَع".ْن ُتطاَع، فاْطُلبِّ الُمْستَ َرْدَت أَ " إذا أَ 

 (طاعالُمْست   /ُتطاع)الجناس غير التام 
  (طاعالُمْست   /ُتطاع  ) سجعال
 .معكَ  نات اللفظية التي وردْت حسِّّ من المُ  اثنينن من إنشائك تتضمّ  فقرة   اكتبْ  -5

 يترك حرية التعبير للطالب. 
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 الطباق أسئلة إجابات 

 تدريب إجابات 

باق بي ِّنِّ   :يأتي مم ا كل    في الط ِّ

 " الخبيث كثرة أعجبك ولو والطيب الخبيث يستوي  ال قل: " تعالى قال -1
 ، كلمتان متضادتان في المعنى في سياق واحد.  / الطيب الخبيث

 :مادًحا  َخفاَجة ابن قال  -2   

جى َأْستارِّ  وَوراءَ      وَيسارِّ  تاَرةً  بُِّيْمنى َيْلقى      َمْلمِّل  ُمتَ  الدُّ

 .واحد سياق في المعنى في متضادتان كلمتان،  ُيْمنى / َيسار   

ولة سيف مدح في المتنب ي قال  - 3     :الد 

ْركِّ  التَّوحيدُ  ولكِّنَّكَ      لَِّنظيرِّهِّ  هازًِّما َمليًكا وَلْستَ      هازِّمُ  لِّلش ِّ

ْرك    .واحد سياق في المعنى في متضادتان انكلمت ، التَّوحيد / الش ِّ

ًبا القاسم سميح قال -4   هيوني   العدو   ُمخاطِّ  : الص 

ن ا َيموتُ     فلُ  مِّ ْيخُ  الط ِّ   والشَّ

  َيسَتسلِّمُ  وال   

ْيخ   فل / الشَّ  .واحد سياق في المعنى في متضادتان كلمتان،  الط ِّ

عَ  َأنْ  على اْحرِّْص  -5  ُعهُ  ماك خاسر   وهو فريَقكَ  ُتَشج ِّ  .فائز   وهو ُتشج ِّ

 .واحد سياق في المعنى في متضادتان كلمتان،  خاسر / فائز 
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 الطباق أسئلة إجابات 

باق بي ِّن -1  :يأتي مم ا كل    في ونوَعه الط ِّ

 "  مؤمنين كنتم إن وخافوني تخافوهم فال: "تعالى قال -أ    

لمعنااى، الوف فااي تخااافو / / خااافوفي، فعااأن مااح  ماال واحااد متضااادان فااي ا ال    
 ميغة النهي والثافي في ميغة المر. طباق السلب

 عاائال ووجادك*  فهاد  ضااال ووجادك* فاوو   يتيماا يجدك ألم: "تعالى قال -ب
 "فأغنى

 اإليجاب طباق .واحد سياق في المعنى في متضادتان ، كلمتان ضاف /  دى   

 اإليجاب طباق .دواح سياق في المعنى في متضادتان عائل /  غنى ، كلمتان   

 :َعْقل َسعيد قال -ج   

يوفُ  َنَبتِّ       الظُّبا ُأْغنِّيةَ  الَعْزمِّ َأْرَض  ُأْرُدنُّ      َنبا ما َسيفِّكَ  وَحدُّ  السُّ

 والثاافي مثبات الوف المعناى، فاي متضاادان واحاد  مال ماح فعأن ، َفبا / ما َفَبت 
 السلب طباق. منفي

اما تحي ة في إبراهيم حافظ قال - د     :لش 

ْرقَ  َأر   َمتى       َوْسنانِّ  َغيرَ  فيهِّ  الَغْربِّ  َمْطَمعِّ  َعن    وَأْبَعَدهُ  َأْدناهُ  الشَّ

 َوْلهانِّ  َأْشواقَ  َبَرد  إِّلى ُيْهدي     َشَغف   في اأُلْرُدن ِّ  إِّلى وْهوِّ  الن ِّيلُ  

 اإليجاب طباق. واحد سياق في المعنى في متضادتان / َ ْبَعد ، كلمتان َ ْدفى 
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 : َزَمْخَشري   طاهر قال -ه

َدة   والحاالتُ  وَأْضَحكُ  َأْبكي  اأَلَلمُ  َشفَّهُ  ُفؤاًدا َعَلْيها َأْطوي     واحِّ

كة   وْهيَ  ُدموعي َرَأيتَ  فإِّنْ  ْمعُ    ضاحِّ مُ  اآلالمِّ َزْحَمةِّ  مِّنْ  فالدَّ  َيْبَتسِّ

 اإليجاب طباق. واحد سياق في المعنى في متضادتان / َ ْضَحك ، كلمتان َ ْبكي

 : الُبحُتري   قال - و

 َيْهُجرُ  ال َمنْ  وَهَجْرتِّ  الَهو ، َعْهدَ      َيُخنْ  َلمْ  َمنْ  النَّو   َعلى ُخْنتِّ  وَأراكِّ 

 والثاافي مثبات الوف المعناى، فاي متضاادان واحاد  مال ماح َيُخاْح ، فعاأن / َلا/ْ  ُخْناتِّ 
 السلب طباق. منفي

 والثاافي مثبات الوف المعناى، في نمتضادا واحد  مل مح فعأن، َيْهُجرُ  ال/  َ َجْرتِّ 
      السلب طباق. منفي

يادي   محم د بن علي   قال - ز فُ  اإلِّ  :ُأسطواًل  َيصِّ

 َتَرهُّبِّ  ثِّيابِّ  َعلى الُعقولَ  َتْسبي   َتَصنُّع   ثِّيابَ  َلبَِّسْت  َقدْ  َدْهماءُ 

، كلمتان َتَصنُّع /      اباإليج طباق. واحد سياق في المعنى في متضادتان َتَر ُّبِّ

 :الُمَلوَّح بن َقْيس قال -ح

ْنه وَأْخُلَص    الَهو   َأْحمِّلَ  بَِّأنْ  راض   َأن ني َعلى  لِّيا وال َعَليَّ  ال مِّ

   اإليجاب طباق. واحد سياق في المعنى في متضادتان َ ْحمِّل / َ ْخُلَص، كلمتان

 اإليجاب طباق. واحد سياق في المعنى في متضادتان كلمتان،  لِّيا/  َعَليَّ 
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نَ  جملة في اآلتية الكلمات من زوج   كل   َضعْ  -2  :طباًقا لُِّتكو ِّ

 ضاقَ  – اتَّسعَ  - أ

 كلما اتسعت خيارات اإلفسان ضاقت فرص إخفاقه. 

 موحش – ُمْؤنس -ب

 قد يكون مديق السوء مؤفسا لوحدتك، لكح مستقبلك سيكون موحشا.

 صحيحتين.  غيرهمايترك المجال للطالب لكتابة جملتين    

 

  المقابلة  أسئلة اباتإج

 :يأتي ما في الُمقاَبَلة بي ِّن -1

 "  الخبائث عليهم ويحرم الطيبات لهم ويحل: "تعالى قال - أ

فاي  تقابلهااثاأ  كلماات  ثا/ جااء ،جاء في اآلية ثاأ  كلماات حيحالح حلها/ح حالطيبااتح   
 المعنى على الترتيب حيحرمح حعليه/ح حالخبائثح. 

ر ِّ  َمغاليقَ  لِّلَخْيرِّ  َمفاتيحَ  الن اسِّ  مِّنَ  إنَّ : "ل موس عليه هللا صل ى قال -ب     ".لِّلشَّ

 المعناااى فاااي تقابأفهماااا كلمتاااان جااااء ، ثااا/ح الخيااارح حمفااااتي ح كلمتاااان الحاااديث فاااي جاااء  
 .ح الشرح حمغاليقح الترتيب على

    

ب يكَ  َتزيدُ  الن اسِّ  إلى بإْحسانِّكَ  -ج     .ُمْبغِّضيكَ  َوُتَقل ِّلُ  ُمحِّ
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  علااى المعنااى فااي تقابأفهمااا كلمتااان جاااء ثاا/ ،ح محبيااكح حتزياادح كلمتااان جملااةال فااي جاااء  
 ح .مبغضيكح حتقل لح الترتيب

 :َجرير قال -د 

طُ  مالِّهِّ  ُكمُ َعنْ  َشر    وقابُِّض     بَيمينِّهِّ  فيُكمُ  َخْير   وباسِّ  بشِّ

فاي  لهااجاء في البيت  ربع كلمات حباسطح حخيرح حفيك/ح حيمينهح، ث/ جااء  رباع كلماات تقاب  
 على الترتيب حقابضح حشرح حعنك/ح حشمالهح . المعنى

 :  المتنب ي   قال -ه

ْبحِّ  َوَبياُض  َوَأْنَثني    لي َيْشَفعُ  اللَّْيلِّ  وَسوادُ  َأزوُرُهمْ   بي ُيغري  الصُّ

فااي  تقابلهااا كلمااات ثااأ  جاااء ثاا/ ،ح اللياالح حسااوادح ح زور اا/ح كلمااات ثااأ  البياات فااي جاااء
 ح.الصب ح حبياضح ح فثنيح الترتيب علىالمعنى 

فُ  رجل   قال  - و ، في َصديق   لهُ  َليَس : آَخر َيصِّ ر ِّ  .الَعَلنِّ  في َعُدو   وال الس ِّ

  على المعنى في تقابأفهما كلمتان جاء ث/ ،ح السرح حمديقح كلمتان الجملة في جاء 
 ح .العلحح حعدوح الترتيب

باق من الُمقاَبَلة في ما يأتي، مع بيان -2 بب: مي ِّز الط ِّ  الس 
قال تعالى: " فأما من أعطى واتقى* وصادق بالحسانى* فسنيساره لليسار *  -أ

 وأما من بخل واستغنى* وكذب بالحسنى* فسنيسره للعسر " 

كلماات   رباع حاليسارىح، ثا/ جااء حماد قح حاتقاىح ح عطاىكلمات ح  ربعجاء في اآلية   
  مقابلة .لعسرىححا حكذ بح حاستغنىح حبخلفي المعنى على الترتيب ح تقابلها
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ااْدَق  -ب قااال صاال ى هللا عليااه وساال م: " َدْر مااا َيريُبااَك إلااى مااا ال َيريُبااَك، فااإِّنَّ الص ِّ
َب ريَبة ".   ُطَمْأنيَنة ، وإنَّ الَكذِّ

 مثبااات الوف المعناااى، فاااي متضاااادان واحاااد  مااال ماااح فعاااأن،  ال َيريُباااكَ / َيريُباااَك 
   طباق. منفي والثافي

فاااي  اماااهفتقابأ كلمتاااان ثااا/ جااااء ح ،طمأفيناااةح حالصااادقح كلمتاااان الحاااديثجااااء فاااي   
   مقابلة ح .ريبةح حالكذبالمعنى على الترتيب ح

: -ج  قال بشارة الخوري 
هِّ َحَسًبا َجديًدا    َوَخْيُر الن اسِّ ذو َحَسب  َقديم       َأقاَم لَنْفسِّ

   طباق. واحد سياق في المعنى في متضادتان كلمتانقدي/ / جديد ، 
:قال ا -د  بن المعتز 

 ُربَّ َأْماااااااااااااااااااااار  َتتَّقيهِّ            َجرَّ َأْمًرا َتْرَتجيهِّ   
ْنُه            وَبدا الَمْكروُه فيهِّ اااااااااَخفَِّي الَمْحب    وُب مِّ

 طباق. واحد سياق في المعنى في متضادتان كلمتان َتتَّقيه / َتْرَتجيه،

 تقابلهاا ثاأ  كلماات المحبوبح حمنهح، ث/ جااءح حخفيَ حثأ  كلمات  البيتجاء في   
  . مقابلةحفيهحح المكروهح حبدافي المعنى على الترتيب ح

: -ه فاعي   قال عبد الُمنعم الر 
 َعم اُن يا ُحْلَم َفْجر  الَح واْحَتَجبا      َعْفًوا إِّذا َمَحتِّ اأَلي اُم ما ُكتِّبا

 طباق. واحد سياق في المعنى في ادتانمتض كلمتان الَح / احتجبا ،
 طباق. واحد سياق في المعنى في متضادتان كلمتانمحت / ُكتبا ، 

 قال صالح بن عبد الُقد وس:  -و
بوا       وَمضى الَّذيَن إِّذا َيقولوا َيْصُدقوا  َبقَِّي الَّذيَن إِّذا َيقولوا َيْكذِّ
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فاي المعناى علاى  امهفتقابأ كلمتان يكذبواح ، ث/ جاءح حبقيَ حكلمتان  البيتجاء في     
   مقابلة .ح يصدقواح حمضىالترتيب ح

، ثام باي ِّن ماا حين اتَّهَماه أحاُدهم بالُبْخال اشرح قول محم د بن ُعْمران الطَّلحي  اآلتي -3   
: ن معنوي   وقع فيه من ُمحس ِّ

. لٍّ ، وال َ ذوُب في باطِّ  ما َ ْجُمُد في َحق ٍّ

 .  فيمتنع،  ما في وجوه الباطل والحق في وجوه الخيراإلففاق  ُيقبل علىالمقصود  فه 

فااي المعنااى علااى  تقابأفهمااا كلمتااان ح ، ثاا/ جاااءحااقح ح جماادحالقااوف كلمتااان جاااء فااي    
 ح . مقابلةباطلح ح ذوبالترتيب ح

باق ال الُمقاَبَلة: -4  بي ِّْن لماذا ُيعدُّ كل  مم ا يأتي مثااًل على الط ِّ
اْرُت، وماا َأْساَرْرُت قال صل ى هللا عليه وسل م -أ  ْمُت وماا َأخَّ : " الل ُهمَّ اْغفِّْر لي ما َقدَّ

ُر، وَأنااَت َعلااى ُكاال ِّ  ُم وَأنااَت الُمااؤخ ِّ ن ااي، َأنااَت الُمَقااد ِّ ومااا َأْعَلْنااُت، ومااا َأنااَت َأْعَلااُم بِّااهِّ مِّ
 . "  َشْيء  َقدير 

بااايح ه يجماااع فاااي كااال مااار  لفااا ؛يعاااد الحاااديث الشاااريى مثااااال علاااى الطبااااق ال المقابلاااة
اْرُت   )َ ْساَرْرُت /  َْعَلْناُت   يح في المعنى فاي ساياق واحادتمتضاد كلمتيح ْمُت / َ خَّ )َقادَّ

ر  م /  الُمااؤخ ِّ بمااا يقابلهااا علااى الترتيااب، فمااثأ ، ولاا/ يااؤَت بكلميااتح  و  كثاار ثاا/ )الُمَقااد ِّ
ْمُت  ال تقابلها في المعنى كلمة )َ ْسَرْرُت  و كذا.   كلمة )َقدَّ

ا -ب  عر:قال الش 
ضابُ   َفَلْيَتَك َتْحلو والَحياُة َمريَرة       َوَلْيَتَك َتْرضى واأَلناُم غِّ

مثاااااال علااااى الطباااااق ال المقابلااااة؛ لفااااه يجمااااع فااااي كاااال ماااار  باااايح كلمتاااايح  البيااااتيعااااد 
ضاااب/  ترضااى   )مرياار /  تحلااومتضااادتيح فااي المعنااى فااي سااياق واحااد )   ، ولاا/ غِّ
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  ال تقابلهاا فاي تحلاوعلاى الترتياب، فماثأ كلماة ) يؤَت بكلميتح  و  كثر ث/ بماا يقابلهاا
   و كذا. ترضىالمعنى كلمة )

   التورية أسئلة إجابات

 بي ِّن التَّورِّية في ما تحته خط  في كل  مثال من األمثلة اآلتية: -1

 قال ابن ُنباتة: - أ
َْجلِّ ذا َيْجلو  ْبَرًدا    َفِلِّ داوالنَّْهُر ُيْشبُِّه مِّ  الصَّ

و ااو )مااد   يساارإ إلااى الااذ ح اقريباا معنااىمعنياايح  فااي البياات   تحتماال كلمااة )الصاادا
 ااو )العطااو ، و ااو . ومعنااى بعياادا الحديااد  لوجااود كلمااة )مباارد ، و ااو غياار مقصااود 

   المقصود بداللة السياق.
 قال ابن ُمكانِّس في الَغَزل: -ب

َن اللَّْحظِّ َسْهما   بِّهِّ َنموُت و   َنْبالولي مِّ
  السااه/عنياايح  معنااى قريبااا يساارإ إلااى الااذ ح و ااو )مفااي البياات   فاابأتحتماال كلمااة )
 ، و اااو ففناااى وفهلاااك ، و اااو غيااار مقصاااود . ومعناااى بعيااادا  اااو )ساااهمالوجاااود كلماااة )

 .السياق بداللة المقصود
 
: -ج ين الَحم امِّي   قال َنصيُر الد ِّ

ْعرَِّك َكالُقصا        ورِّ وال ُقصوَر بِّها َيعوقْ   َأْبياُت شِّ
َن الَعجائِّبِّ َلْفظُ   َرقيقْ ها        ُحاااااااااااااااار  وَمْعناها ومِّ

  العباادمعنياايح  معنااى قريبااا يساارإ إلااى الااذ ح و ااو )فااي البياات   رقيااقتحتماال كلمااة )
 ، و ااو العااذب والساال  ، و ااو غياار مقصااود . ومعنااى بعياادا  ااو )ُحاارلوجااود كلمااة )

 .السياق بداللة المقصود
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اعر: - د  قال الش 
حاُب الطَّْيُر َتْقَرُأ والَغديُر  يُح َتْكُتُب والسَّ  ُيَنق ِّطُ َصحيَفة      والر 

فقاااط معنيااايح  معناااى قريباااا يسااارإ إلاااى الاااذ ح و اااو )فاااي البيااات   يااانق طتحتمااال كلماااة )
إفاازاف فقااا   ، و ااو غياار مقصااود . ومعنااى بعياادا  ااو )تكتااب  لوجااود كلمااة )الحاارو 
 .السياق بداللة  ، و و المقصودالمطر

نات البديعي   -2 ح الُمحس ِّ    ة في كل   مم ا يأتي: وض ِّ
هااوا الجهاااَد وتخلَّفااوا عاان رسااول هللا، صاال ى هللا عليااه رِّ قااال تعااالى فااي الااذيَن كَ  -أ

 وسل م: "فليضحكوا قليال وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون". 
ح ، ث/ جااء كلمتاان تقابأفهماا فاي المعناى علاى قليأح حيضحكواجاء في اآلية كلمتان ح

 ح . مقابلةكثيراح حايبكو الترتيب ح
مَ : " وسل م عليه هللا صل ى قال -ب  ".فَسلِّمَ  َسَكتَ  أو فَغنَِّم، قالَ  َعْبًدا هللاُ  َرحِّ
 إيجاب طباق. واحد سياق في المعنى في متضادتان ، كلمتان سكت/  قاف

 سجعال في الحر  الخير حالمي/ح. في التركيبيحسل/ح  ح غن/،اتفقت الكلمتان الخيرتان           

 قال ابن الظ اهر:  -ج
ُكااا      يَّْة   ااْم     اااُشْكًرا لَِّنْسمةِّ َأْرضِّ  َكْم َبلَّاااااااااَغْت َعن ي َتحِّ
 ديَث الَهو  َفْهَي الذَّكِّيَّةْ    ال َغْرَو إِّْن َحفَِّظْت َأحا         

  متمياز المعنييح  معنى قريبا يسرإ إلاى الاذ ح و او )في البيت   الذكيةتحتمل كلمة )
التاي تحمال  ، و او غيار مقصاود . ومعناى بعيادا  او )دياث الَهاوى حاَحفظاْت  َ لوجود )

 التورية .السياق بداللة  ، و و المقصودالروائ  الطيبة
 :متغز ِّالً  الَمعر ي   العالء أبو قال -د

مال   مِّن َزكاة   لَِّغْيري        َسبيلِّ  ابنَ  فاْذُكري  َجمال   َزكاة      َتُكنْ  فإنْ  جِّ
 غير تام بسبب اختأ  الحركات جناس ) َجماف/  مافجِّ 
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 قال أبو تم ام:  -ه
ك ِّ والر َِّيبِّ   نَّ َجالُء الشَّ حائِّفِّ     في ُمتونِّهِّ فائِّحِّ ال ُسوُد الصَّ  بِّيُض الصَّ

   اإليجاب طباق. واحد سياق في المعنى في متضادتان كلمتان بِّيض / ُسود ،
حائِّف فائِّ  / الصَّ       تام بسبب اختأ  ترتيب الحرو  )جناس غير  الصَّ

ُع وَدْمُعُه سائِّل . -و  سائُِّل اللَّئيمِّ َيرجِّ

تام بسبب اتفاق اللفظيح في  فوإ الحرو ، وعدد ا، وترتيبها، جناس  ) سائِّل /سائِّل 
 وحركاتها 

اللفظان في العبار  النثرية، و حد ما في آخر ا واآلخر في  تماثل ، سائِّل /سائِّل اللفظان  
 رد العجز على الصدر ولها. 

 قال ابن المعتز  في وصف الكِّتاب والَقَلم:  -ز
نُه ُيداو   ، بهِّ َيْشَخُص الُمْشتاُق، ومِّ ابِّ ، َجريء  على الُحج  " الكِّتاُب والُِّج اأَلبوابِّ

قُ  راَدَة، َيْسُكُت واقًِّفا، وَيْنطِّ ُم اإلِّ ز  لُِّجيوشِّ الَكالمِّ َيْخدِّ  سائًِّرا ".  الفِّراُق. والَقَلُم ُمَجه ِّ
اب ،البوابح اتفقت الكلمتان الخيرتان  في الحر  الخير  في التركيبيحح الحج 

 السجع ح.الباءح

فاااي الحااار  الخيااار  فاااي التاااركيبيحح  الفِّاااراق ، الُمْشاااتاقح اتفقااات الكلمتاااان الخيرتاااان    
  السجع ح.القا ح

فااي المعنااى  تقابأفهمااا لمتااانك ، ثاا/ جاااء حواقًِّفااا  ح حَيْسااُكُت  حكلمتااان  الاانصجاااء فااي    
قُ على الترتيب ح    . مقابلة حسائًِّرا  ح حَيْنطِّ
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 الوحدة الخامسة: النقد األدبي في العصر الحديث

 إجابات أسئلة المنهج التاريخي

ح المقصود -1 .ب وض ِّ ، والمنهج التاريخي   كل ٍّ من: المنهج النَّقدي 

اة يبَّعهعهاا الّنافاد راء فاراء   - ّّ المنهج النَّقدّي: طريقة لها إجراءات وأدوات ومعاايرر اا
ّّ ماا النّص األدبّء وتحلرله؛ بهدف  الكشف عن دالالته، وأبنربه الشكلّرة والجمالّرة، وكا

 يّبصّ به.

الماااااانهج الباااااااهي ّء: ّاااااا  ماااااانهج ظقاااااادّي سيقاااااا   علاااااا  دها ااااااة الّ ااااااروف: ال را ااااااّرة،  -
اااي ا منهاااا و ااارلة  ل هااا   واالجبماعّراااة، والفقارّراااة، للعصااار الااايي يينبماااء إلراااه األدياااة، مبَّ ه

 امرنه ودالالته.النّص األدبّء، وت  رر اصائصه، وكشف مض

اد الذين اتََّبعوا المنهج التااريخي  فاي ماا يتعلال بكال ٍّ مان:  -2 ما الذي ُيْؤمُن به النُّق 
 األديب، واألدب؟

:  را اّرة،  ُيؤمهن أيْتعاع ّيا المنهج بأّن األدية اباُن برتباه واماظاه، واألدت ظبااو ٍاروفا
 واجبماعّرة، وثقارّرة، يبأثَّر بها ويؤثّهر ررها.

اااد الماانهج التاااريخي  فااي دراسااة  -3 ااح المااؤا ِّرات ال ااااة التااي يتَّاِّااق ال هااا ُجق  وض ِّ
 النصوص األدب  ة وتحل لها.

ااااْرم، بمعناااا  ال صااااائص ال هْيريااااة ال هاثّرااااة المشاااابيريحة باااارن أرااااراد اأُلّمااااة ال ا ااااد   - العه
ه  من جنسا معرَّن البء تبُرُك أثيريّا رء النّص.  ده  المنحي

اام، بمعناا  ال ضاااء الجنرارااء واظعكا اااته االجبماعّرااة رااء العرتااة أو ال - مكااان أو ال ي ي
 النّص األدبّء.
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الّزماااااان أو العصااااار، ويعناااااء مجم عاااااة ال اااااروف: ال را اااااّرة، والفقارّراااااة، والدينّراااااة،  -
 واالجبماعّرة، البء من شأظها أن تبُركي آثاهيّا رء النّص األدبّء.

ين األسااد فااي   -4 تابااه ليل اال َبْ ااَد  راصااد القصااة العر  ااة اااْد إلاال نااو  جاّاار الااد 
 الحدي ة في فلسط نل الوارد في الد ر ، و   ِّن َمامِّح المنهج التاريخي  ف ه.

ٍااّر  تعدو مالمح المنهج الباهي ء رء ف ل ظاّر الدين األ د  رن عّد ال ن األدباء 
اايا سعنااء  أن الاانص األدبااء اجبماعرااة ال ت لااد رااء رااراأ، بااّ تبااأثر بع امااّ مبعاادد . ّو

 اليي سعنء العرم والعرتة والزمان. يبأثر بمحريه 

ارسون أن  المنهج التاريخي   -5  للمرحلة التاريخ  ة ُيعنل بمدى تم  ل النصيرى الد 
ادون التي ااا  ف هاا األدياب ََ إمماا  التَّوااوت اابادااي  با ن األدباان الاذين يتَّحِّ ، ما

ح مذا القو   . في الزمان والمكان، وض ِّ  في ضون ما درسَت ان المنهج التاريخي 

ماان وجهااة ظ ااار  –يبمااايزون رقااام الاايين يبحاادون راااء الزمااان والمكااان ن األدباااء أي إ
تااااأثّر  بااااال روف تمفاااارله  للمر لااااة الباهي رااااة و مااااد  ماااان ظا رااااة  -النافااااد الباااااهي ء 

، أي فااده  ماان النا رااة ال نرااةيبمااايزون ال ال را اارة واالجبماعرااة والفقاررااة، و  :المحريااة
ااايا ، وإباااراا  العناساااة بالجاظاااة الجماااالء راااء الااانصعلااا  األدياااة  سعاااّد الاااال راااء هبماااا ّو
ا النقدسة ورء فرمة دها به المنهج  .  وجدوّا

 

 

 

 

 االجتمااي المنهج أسئلة إجابات
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ح -1  .وَجْقده األدب دراسة في  االجتمااي   باالمنهج المقصود وض ِّ

ع األدبءّ  اإلبداع ييرُبم ظقديّ  منهج ّ  ه والُمعده  .الم بل ة بيعقاته بالمجبمع ظ  ي

اااتهق فاااي النَّقاااد يتناولهاااا القضاااايا األساسااا ة الااا ا  التاااي  ماااا -2 مَّ ااااد فاااي ُمهِّ النُّق 
 ؟االجتمااي  

 األدبّراة األعماال تيهادهف البء االجبماعرة والناسات والمضامرنُ  االجبماعءّ  المحب    - أ
 .تحقرقها إل 

 .الجمه ه ّيا رء لألدت االجبماعءّ  البأثرر ومد  النصَّ  يبلّق  اليي الجمه ه - ت

هات البنرُّرات آثاه -و ه، أشكالهه،: األدت رء االجبماعّرة والبي ُّ  .ومضامرنهه وأظ اعه

اا ماال َتلَمااح -3 ؟ والماانهج التاااريخي   الماانهج باا ن لتَّشاااُبهل اوجه  ااح  االجتمااااي  وض ِّ
   إجابتَك.

 باالمجبمع األدباءّ  اإلباداع البااهي ء المانهج أّاحات هبامي ظع ، ي جد وجه للبشاابه، رقاد 
حااااان  نْ وكاااايلم الماااانهج االجبماااااعء هباااام اإلبااااداع األدبااااء بااااالمجبمع، وإ ،بصاااا ه  مااااا
ا ش ط ا  اهوا االجبماعءّ  المنهج أّحات ع اإلباداع هبامه  رء وتعمَّق ا بعرد  اه والُمعاده  ظ  ه
 .والحرا  بالمجبمع

ااااد ال هااا َيحااارِّص التاااي األساساا ة ماان العناّااار -4  االجتماااااي   المااانهج فااي النُّق 
ح لألديب، االجتمااي   بالجاجب االمتمامُ   .الجاجب مذا وض ِّ

ْضااع عاان الكشااف علاا  االجبماااعءّ  الماانهج رااء النقاااد سحاار   مجبمعااه، رااء األديااة وي
 راء حلاه ذلام وأثار رراه، وتاأثرر  بمجبمعه تأثُّر  ومد  رره، األدية سحبلها البء والمكاظة
 .األدبء النص
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، الوم ااب اباد للشااارل الَقْرياة ُساو  ل نص دة من يأتي ما انرأ -5  أجاب ااق   الَب  ااتي 
 :  تلي التي األسئلة ان

ْمُس،  والذُّباْب  الَهزيلُة، والُحُمرُ  الشَّ

ذانُ   َنديقْ  ُجندي ٍّ  وحِّ

ح   اأَلْيدي، َيَتداَو ُ   : الَوراغْ  في ُيحد ِّ ُ  وَفا 

َِّ  فيل  الجديدْ  العامِّ  َمطَل

ا َتمَتلِّئان َيداي  بالنُّقودْ  َحْتم 

ذانْ  مذا وَسأْشَتري   لالحِّ

دونَ  ِّّ  :الُمْتَعابونْ  والحا

 َجْأكلْ  وَلقْ  َزَرااوا،ل

اريَن، وَجزَرُع،  لَفَ أُكلونْ  ّاغِّ

... 

ا ْ  َيْجَمْعانَ  الَاْرمِّ و اصِّعااتُ   :الس ِّ

 َكوَ بانِّ  َحب بيَ  ااَْ نال

ْدُرهُ  َّ َْ  َوْردُ  و  لالرَّ  

 القص دة؟ ُتم  ُِّله الذي االجتمااي   الَمظَهر ما - أ

 وأ داث.   م القرية وما يدوه رره من أظشية  ّ  اجبماعرًّا م هر ا القصرد  تمفّ
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ح - ب  . القص دة في َيسود الذي العام   الجو   وض ِّ

أماااا ال قااار ال ااا م وال لااا  واال ااابنالل. الشاااع ه بو ال قااار مااان  جااا  القصااارد  راااء س ااا د
ماان رراار أن رااء ال اا م رر هاار ماان اااالل الحااياء القاادس  الاايي ينبقااّ ماان يااد إلاا  يااد 

و ديث ال الح لن  ه بأظه  رشابريه راء العاا  القااد   ارن سحصاّ س بيرع أ د شراء ، 
ا اااابنالل اليعقااااة أمااااا ال اااا م وال لاااا  واال اااابنالل رب هاااار ماااان اااااالل علاااا  النقاااا د. 

لمها  و العرج ااية لل ال رن ال قراء و  ها  وجهادّ ، و ا م ال االح علا  اربصاات اهعٍو
رأّاااعح ، رقلاااة الشاااعر القاا ل المعاااروف: لاهعاا ا رأحلنااا، وظااازهع ررااأحل نل ّاايا ال افااع

، ريرياااأُحل ْنل ااااريني ، وظيااازهيُع، ّاره ّْ هيعاااا ا، ولياااْ  ظيْأحااا وّاااف وت هااار أسضاااا مااان ااااالل ، لاي
ااار  اللااا اااء إشااااه  إلااا ، ورناااائهن يااادل علااا  ال ااارح وال اااروه، نّنااارن اتء سبائعاااات الكي  ّو

 .اليعقة العرج ااية البء تعرش  را  ّاظتة هررد  عل    ات اليعقة الكاد ة

و   ب ن َاانة من َترى  مل -ج ح والمجتمَ؟ السُّ  .إجابتكَ  وض ِّ

 ب ضاااا ح المجبمااااع طعقااااات ت هاااار ال اااا م  ر ااااء والمجبمااااع، ال اااا م  باااارن عالفااااة ت جااااد
ّّ  والم ل  ، ال ال  ،وال قرر الننء: ويمفلها ّّ  والم بنه  .  والم بني

ا لَِّتاتااابَ األسااائلة ، أ، ب، ج    اااان إجابتاااكَ  مااان اساااتوِّدْ  -د  لهاااذه اجتماا ًّاااا جقاااد 
 .  أسطر يمسة حدود في القص دة

 امجبمعااه تصاا ير   -ماان اااالل اابراااه  م هااري ال اا م  -الشاااعر رااء القصاارد   ّااّ ه
م ماهعان  ار  مععّه  ،ادفرق   وماا يادل علراه  الحاياء القادس  :منهاا ،بأركااه وافعراة مشاكالته ّو

 ، وبائعاات الكار اليين ُس بنّل ن من اليعقاة العرج ااياة ، وال ال رن ال اايرنمن ال قر
،  را  ّاظتة هررد  عل    اات اليعقاة الكاد اةاليعقة العرج ااية ش له من عروما تمفّ 
م مه البء ُتعّد معن هؤ  رء فصردته شاعر ّده أي إن ال  .هنعع إبداعمجبمعه ّو

 ما يرا  منا ع ا عل  أن س ّ ضمن إطاه النقد االجبماعء.  سكبةولليالة أن 
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، المااانهجَ  دراساااتكَ  ظااال ِّ  فاااي -أ -6 اااح االجتماااااي   األَدبل بموهاااوم المقصاااود وض ِّ
 .لالُملتزِّم

أراراد مجبمعاه عن ّم   ررععّهر  مجبمعه؛ هؤ   عن األدية رره سيْصُده اليي األدت ّ 
ااد وي ااع  بيلعااات،الو  هماا  ال ه  تلااميشاااهكوتيلعاااته  و   ّاا  لمااا وافعهاا  تنرراار إلاا  بجه

 .   ذلم تجا  بالم ؤولرة م بشعرا أرضّ،

اادُّ  أداة   النَّقااد فااي االجتمااااي   الماانهج ُيَعاادُّ  ماال رأيااَك، فااي -ب  اابااداع إبااراز ماان ُتحِّ
، لمؤل ِّف الحق قي   ارُّ  حا ن النص  اا األدب جعالِّ  الال ُتصِّ  االجتماا  اة للظارو  اجعكاس 

ح فقط؟  .إجابتكَ  وض ِّ

 .   إلره ييّة لماوعلمرة  منيقرة ا جج   تبضمن أن عل  ،لليالة اإلجابة تبرك

 

 

 

 

 

 

 

 البن وي  المنهج أسئلة إجابات

ح -1  .األدب دراسة في البن وي   المنهجب المقصود وض ِّ
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 عالفااات ذاتي  مبكاملااة بهنرااة   ب ّاا ه األدبااءّ  العمااّ يااده  ظقااديّ  ماانهج   العهنراا يّ  الماانهج
ا م رداتاااااه، بااااارن ّي  أّساااااة عااااان بعراااااد   الباهي ّراااااةا،: الع اماااااّ مفاااااّ ااهجراااااةا، أاااااار   ع امااااا

 .   والفقارّرة واالجبماعّرةا،

؟ إلل البن وي  المنهج ينظر ك ف -2  النص 

ّ   عالي    أّظه عل  النّص  إل  العهنر يّ  المنهج ين ر د بياتهه، فائ  م بقه َّّ  ويي ابععه  ّا  ماا حا
ااه، االية ااهجي  الاانّص  ت  اارر وُيحااال وظهااائّء، ُمنلياا    إلرااه بالن ااعة رهاا  للاانّص  عنااد  وال ُّ

ه النّص  إل   .ررر  إل  ال ظ  ه

 .البن وي   النَّقد في األدبي   العمل تحل ل مستويات ب  ِّن -3

 الص تءّ  الم ب    -1

ر ذلام راء العنراة ثيا، وأي وإسقااعا  ،وتننار ا  ،را عْ ظي  :من وم  رقاّا الحروفه دالالت رره  ُ  دهي تُ 
 .   ة للنّص الداللرّ 

 الصررءّ  الم ب    -2

ر بُ الصرررّ  دالالت الّصريغ  رره دهي تُ  ّّ  واألدبءّ  ها رء البك ين اللن يّ ة وٍو  .ة  اا

 المعجمءّ  الم ب    -3

 .ة وعالفبها بمضم ن النّص اللن يّ دالالتها لمعررة  رره الكلماتُ  ُ  دهي تُ 

 

 النح يّ  الم ب    -4

 .والجمالّرة الداللّرة واصائُصها تك ينها وطرائ ُ  وتركرُعها الجمّ تألرفُ  رره وُيدهيُ  
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 الّداللءّ  الم ب    -5

ُّ  ررااه وييجااري   العاّمااة الداللّرااة العنرااة تشااكرّ رااء وتآاههّااا والبراحرااة الجمااّ معاااظء تحلراا
 .للنّص 

 محبو تاه دار إلال اودته انل العودةل نص دته في جاجي إبرام ق الشاار تحدَّ َ  -4
ق لان ه مشتان ا، نَ  حاُلها تغ َّرَيَلْت من أملها و  ند بالدار فوجِّ  :يقو  وتأل ق، فحزِّ

ْ َلما ُجمودٍّ  في       لقَِّ تْانا وُحب ااااااااااااااااااااااااااااااي َأْحامي دارُ   الَجديدْ  َتْلقل مِّ

 دْ ااااااَبع  مِّنْ  إلْ نا النُّورُ  َيْضَحكُ        َرَأتْانا إِّنْ  ْت ااااكااجَ  وْماااااااااااااااااايَ  َأْجَاَرْتنا

 اتَّئِّدْ  َنْلُب، يا: فُ اااااااااااااااااَأْمتِّ  وأجا       حْ اااااااااااااكالذَّب اااااا بَِّجْنبِّي الَقْلبُ  َرْفَر َ 

َُ  فُ ج بُ  ْم  !  َجُعدْ  َلقْ  َأج ا َلْ تَ  ْدجا؟ااااااااااااااُ  لِّقَ        حْ ااااااالَجرياااا والماضي الدَّ

 وَأَلقْ  نٍّ اااااااااااااااااااااَحن  مِّنْ  وَفااااااَرْغنا      الَغاارامْ  َجْطوِّ  َأَوَلقْ  ْدجا؟اااااااااااااااااااااااااااُ  لِّقَ 

 َدْم؟اااااااااااااااااااااااااااكالعَ  لَِّوراغٍّ  واجَتَهْ نا      امْ ااااااااااااااااااااااااااااوساااَا بُسكونٍّ  ورض نا

ََ بن ااة القصاا دة  ااا يااأتي ماا ، باا  ِّن   ااف يتوافااُل  االب مم  بعااد دراسااتَك للماانهج البن ااوي 
 وجظامِّها اللغوي  وَجو ِّما العام :

اكنة القاف ة -أ   الس 

الباء رلعاع علا  ظ اس والضاعف مشاعر الرأ  واال ب ال   مع احنةال ّ  القاررة تب ار 
اببعااد رل  سعد ررهاا  راا ، وكايلم ماع ال  الداه من المحع بة  كما تب ار  مع، الشاعر
جراظها المحع بة  .  المحع بةتجا  الشاعر من  ة  مشاعرثمة عد رل  س ّو

 معاجي الالمات ودالالتها -ب
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تب اراا  الكلمااات رااء معاظرهااا ودالالتهااا مااع الجاا  العااا  للقصاارد  البااء س اا دّا مشاااعر 
الم ااردات الدالااة علاا  ّاايا كفاارت رااء القصاارد  الرااأ  والحاازن واأللاا  والضااعف؛ لاايلم 

   اليبرح، والدمع، والجريح، وأل ، ورراأ. ، منها: الج  العا 

  َفْعَللَ  - َرْفَر َ ، الصرف  ة البن ة -ج

وعلا  ا قاان فلاة الشااعر بشاد    وا ابمراه راء الصارنة علا  شاد  الحازن  البكاراه يدل
  بما يب ار  مع ج  الحزن اليي سشرع رء القصرد . 

ورة -د عرية الص   الش ِّ

ااف الشاااعر الصاا ه  الشااعرية  وماان بمااا يب اراا  مااع  البااه الن  اارة، بالعاط ااة  الننرااةٍو
ث معادسا ل ماه ، والدمع يبحديرررف كأظه طرر ذبرح من شد  أمله و زظه القلةذلم أن 

 . للشاعر عل  الع د 

،: النقدي ااة للمنااامج دراسااتكَ  ضااون فااي -5 ، التاااريخي  ، واالجتمااااي   اناارأ والبن ااوي 
 :منها كلب  ُيم  ِّله الذي النقدي   المنهج إلل ّن ِّْوها اق اآلت َة، التَّحل اتِّ 

ت ن  ات مرحلة في األردج  ة المسرح  ة ان العدوان َأم نة تقو  - أ بع ن  ات الس   :والس 

، الااانص   ايجااااد المبذولاااة الُمحااااَوالت جم اااَ مااان و اااالر غقل  المسااارح فااا ن   المسااارحي 
 معرفااة الال والقااصقِّ الواناَ، مان القريابِّ  الَمَحلاي   الانص   إلال َيوتقِّار يازا ُ  ماا األردجاي  
دِّ   ل.وَمشاكَِّله الُمتور ِّج ُمموم َتعكِّس التي الَمَحل  ة والشخص ة والب ئة الوانَ وّر

 االجبماعء المنهج

: ل فقاد وجاَد شاعراُن العاربِّ فاي  - ب اعر األجدلساي  ي اات اان الش ِّ يقو  أحمد حسن الز 
ر المختلواةِّ، واألمطاارِّ  اوانِّ المتغ  ِّارة، والَمنااظِّ اَن: الجِّ ادوه فاي اسا ا مِّ أورو  ا ما لاق َيجِّ
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رةِّ  االة، والجبااا ِّ المااؤزَّ ، فهااذَّبوا المتَّصِّ زة بااألوانِّ الزَّْماارِّ بَعماا ق النَّْباات، والُمااروجِّ المطاارَّ
ل. هِّ ومعاج هِّ، وَجوَّاوا في َنواف هِّ عَر، وتأجَّقوا في ألواظِّ  الش ِّ

 الباهي ء المنهج

 : درويش لمحمودل كالن ا ِّ  ُجسافرُ ل نص دة في جان -ج

، ُجسافِّرُ  َوْر  َكأنَّ ...  َشينٍّ  َأي ِّ  إِّلل َجعودُ  ال لانَّنا كالن ا ِّ  السَّ

بََّتنا َدَفن ا. الُغ ومِّ َطريلُ  ا ِّ  في َأحِّ َجْر  ُجذوعِّ  وَ  نَ  الُغ ومِّ ظِّ  الشَّ

ما القص دةَ  تحل لِّهِّ  َمعرِّض في العدو  أبو يوسف الن اندُ  ويقو   اام ةٍّ  و نظرةٍّ : لوَجْقدِّ
 أن   األولال: مهمَّتا نِّ  ملحاوظت نِّ  إلال ااشاارةِّ  من بد   ال للقص دة، اللغوي ة البِّْن ة الل

ااارُ  الَحَركاة، انصارُ  ف هاا القص دة في الشاارُ  استخدَمها التي األفعا  دالالتِّ   فالش 
 َيتشابَّثُ  وماو المجهو ، رحلة في ف ه يس رُ  الذي الط ريل جطا  في داصمة َحَركةٍّ  في

لة الل إّرارِّهِّ  يا  من القل ل باألملِّ  َّ اارَ  أن   فهي ال  اج ةُ  أم ا. الر ِّحلة ُموا  ناد الش 
ااَور، نصاا دَته باادأَ  ااَور  وأجهامااا بالسَّ ااَورَ  ألن   بالسَّ  ونااد جهايااة ، لااه يكااونَ  أن بااد   ال السَّ

 ل.  الالمةِّ  مذه الل مبنيب  بكاملِّهِّ  النصَّ  أن   ك ف الَحْظنا

 العنر يّ  المنهج

،: النقدي ة المنامج أيُّ  رأيَك، في -6 ، التااريخي  ، واالجتماااي   فاال  اة   أك ارُ  والبن اوي 
ح ؟األدبي   النص   دراسة في  .إجابتكَ  وض ِّ

ا تبضمن أن عل  لليالة اإلجابة تبرك  .   إلره ييّة لما وعلمرة منيقرة  جج 
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 مرحلة النشأة والتأسيس أسئلة إجابات 

س األميركيف َتجّلى َدْوُر  -1س في تشجيع الحركة عبد هللا األّول ابن الحسين  المؤسِّّ
 النقدّية في األردّن؟

عىرررعا رألألران رامأللَمَِّىِّيريأَلاألرن رامأللوألِ ر  أَلمرأل -أ ّّ ألررن َعِمَلمنذَتَوّليهِإمارةشرقي ِّ
ألرنبّيرألأللير نراّألريطارأللعقبّيأل، اتجّىرذلك  ع نمألأللَمظاِهق،أَهمُّهاأللَمجالسا

راَ قعاها  َيْصَقي:رغ ألّ،ابسماّ،  عّماّ، ،امرانراّونأليصقأللَمْشير  أللشُّ
 منايشاتنق  أل.مِّاارألتا جقي يهامألمطارحاتا

انراّأللقرقألم،ِّسريألاألرميقعب هللاألرالألبألأللأللمساجالتأللشعقيألبيألعقألرإجقألم -ب
عىيه بهاايعىقّو ص ألها ر تِّ  ر اامىِّوظاتهمأللنق  ألأللي ناّلهاأللكياب ِّيفّو

 معالمأللِّقنألأللنق  أل  مقحىألأللنشأة.

مرررأل،عىررررتشرررجياأللصرررِّا ألاأللكيا رررألأللنق  رررألأللمؤسرررسألرميرررقعمرررل-ج  إسرررهامه عررر ن 
ِّف .األلَمجاّلتألليَّعىيقاتأللنَّق  أل  أل يياحياتأللصُّ

حف والَمجّّلت األردنّية في مرحلة التأسيس في نشوء حركة النَّقد، مع  -2س ح َدْور الصُّ وضِّّ
 الّتمثيل.

فألررننيررألاأللمجررالتذألتحدررورنأل ررم،إذ رر كانرراأللمقالررألأللنق  ررأل رر أللصررِّ -أ
تيباأللشيخن  مأللمالحآرألمطرهحسريأل ر نيا ره" ر أللشرعقمثالمجىأل"أللِّكمأل"

،انيررَ جرراهى أللجرراهى "مِّررااحضنحررءماجررام ررهمررألآرألمحررولألنيِّررالأللشررعقألل
ررِّي،"،أربررامقرراحتنق ّ ررأل عنرروألّ رر صررِّيفأل"أللج يررقة"حسررن  قيرر  أللصَّ "ألرَنبا

   حيثنايَش  مقاليهأللّثالثأليدّيأَلأللّشكلاأللمدمّو ّّ أللعملألرنبرّ ،ابريَّأَلأ
ررْهل،أّمررا ررلألرسررىوبأللسَّ  عررءأللنررامَ ميررلإلرررألرسررىوبأللماَنمَّررف،ابعدررهم افدِّ

ِىس ألرسىوبأللسَّ لا  .هو يفدِّ
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أغناأللصِّفاأللمجالت مانشرقعىررصرفِّاتهامرألنرألسراتتاريميرألامقراحت -ب
 .ِّقنألأللنق  أل  مقحىألألليأسيسأللاسيقنق  ألاتقجمات

مرا،مرألمثرلأللِّ  ثرألتقننت   عءمقاحتهراأصر ألمأللنظقيراتأللنق  رألأللعالميرأل -ج
.كَيَبه عقوبهاشم  مجىأل"أللِِّْكمأل"عألألرن  أللفقنسّ "بقانيييق"اِعىمأللّنق 

  فببي مقالببة  1945َتببَ  الّنا ببد األردنببّي عبببد الحلببي  عّببباس فببي مجّلببة  الّرا ببد  عببا  ك -3س
بَن الريبرِّ أن َيعبرَِّل الّنا بُد ال اتبَ  مبا نقدّية له حول كتاب  ْكَريات  لُشكري َشْعشباعة   مِّ  ذِّ

بِّه، وهل استطاَع أن ُيعبَِّر هباا األَثبُر  َعه القياُس بيَن األَثرِّ وصاحِّ ُأتيَح له؛ لُِّيقايَِّس ما َوسِّ
بهِّ وشبيٌء مبن ذاتِّبه؟ .  سِّ بح عن آرا ِّه وَمطارِّحِّ أف ارِّه .... وأخيًرا هل هو  طعٌة مبن َنْْ وضِّّ

 .مْهوَ  األدب الجيِّّد من وِّجهة نظر عبد الحلي  عّباس

 ر كمراهر هاأ كارألرن  عألآرألمألمألألليعبيق يمكّألرنبأللجي :هوألرنبأللذي
.نفسه،ايعبقعألشمصييهنماه  عال



 مرحلة التجديدأسئلة إجابات 

ر الحركة الّنقدّية  -1س دت لتطوُّ ح العوامل التي َمهَّ  في األردّن في َعْقد الرمسينّيات.وضِّّ

أسهما  تكرويألأللي م،1952ظهورمجىأل"أللقىمأللج   "لعيسرأللناعوريعام -أ
مىيقررررألورألمألرنبيرررألاأللنق  رررأل،األسررريطاعاألسررريقطابأيرررالم أرضررريألصرررىبألليكرررّو

 .نألخلألررنّاخارجهع نمألرموزألرنباأللفكق
 مرا،عقر أللألألأللنق  أل  ألررنّ ر هرذأللِّقنأللكي أللي أسهما  إثقألمص ار -ب

أهرمعىررت لعىرخبقةأللنقاناعىرألطالعهمتنااليهمألآرألمايدا انق  ألنييقأل
ألحتجاهاتألرنبيألاأللنق  أل  أللعالم.
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َأْسَهَمت الجامعات األردنّية في الستينّيات والسبعينّيات في توفير بيئة  نقدّية مناسبة  -2س
 اطََّلَع فيها النُّّقاد على الّنقد الغربّي وتأّثروا به.

 اذكر ثّلثًة من هؤالء النُّّقاد.  - أ
ناصقألل  ألألرس ،مِّمونأللسمقةإحساّعبام،

 في األردّن.بيِّّن دوَره  في إثراء حركة الّنقد  -ب
كانالهمجهوناألضِّأل  ت ريسمروألنأللنقر ألرنبر اترأليفأللكير أللنق  رألاألليقجمرأل

مألآرألمميأثقيأل ما،األليِّقيف  ألليقألثأللنق ي  ر أللنَّقر أللعقبرّ أللقر  منانوأل ققؤّا
ررب ألألحرتقررام مسريولأللنَّقرر اَصرْب ه؛مرراسراع عىررا ر أللنَّقر ألرارابررّ أللِّر  ث  الصِّ

صررألاَبْىررورةَمفاهيمررهاضررْبطها إ جررانبي ررألخصرربألسرراع أ درراعىرررا،أللعىميررألأللميمصِّ
. مجالأللنق ألرنب إلنشاممؤسساتتعنر



ْور الاي  امت به َمجّلة  اأُلُفق الجديد وَمجّلة  أف ار  في دعب  الحركبة  -3س ْث عن الدَّ تحدَّ
 ستينّيات.الّنقدّية في األردّن وتطويرها في عقد ال

، قررررر حقصررررراعىررررررأللِّقيقيرررررألطال ررررراألليج  ررررر حمىرررررا:مجىرررررأل"ألر رررررفأللج  ررررر " -أ
تمصرررريحصررررفِّاتلىنقرررر ألرنبرررر ،ايرررر نشررررأعررررألهررررذألتوظيررررفأللمفرررراهيمأللنق  ررررأل

 أللج   ة  ألرنبألررنن .
مررألأتاحيرره،إلرررجانرر مرراخصصررالىنقرر مسرراحألعقيدررأل يهررا:مجىررأل"أ كررار" -ب

 قصلىنقانلك  نشقاألأعمالهمأللنق  أل.
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 المنهجيات الحديثةفي ضوء النقدية مرحلة ال تابة أسئلة إجابات 

بعافين أّن ادببداعَ  يرى الّنا د -1س انعكباٌس فنبيل لتجرِّببة ادنسبان وَعّل تبه مبع  إببراهي  السَّ
ح هاه العبارَة في َضْوء ما درست  .البيئة، وضِّّ

 ِّقنرألألليراريخاظرقالأللعصرقاطبيعرألالب مألأّ يرأثقأللنحألرنبيأّ عن ذلك
،امرررألثرررم،حبررر لفهرررمألرن ررر  عا شرررهاألليررر األلثقا يرررألجيماعيرررألألحأللسياسررريألاأللِّيررراة

نرألسررألهرررذهمألانشررفمدررامينهانححتررهاتفسرريقخصا صررهأللررنحألرنبرر اتِّىيىرره
.ابنا هأللنحتكويألأثقها  ليِّ   أللمؤثقألت

التَّعامبل  البنيبوّي فبي االتجباه  الّتباريرّي، واالجتمباعّي، عبن االتجاهبانِّ كيف يرتلبف  -2س
 مع النّص لدى النُّّقاد األردنّييَن في الثمانينّيات والتسعينّيات؟

أللظرررقال:أللسياسررريأل،األحجيماعيرررأل،األلثقا يرررأل،لىعصرررقأللرررذيألليررراريم ألحتجررراه ررر رم
لفهمأللنحألرنب ،اتفسيقخصا صه،انشرف نيم إليهألرن  ،ميمذألمنهااسيىأل

األلمبرر ننفسررهأللررنحألرنبرر ألحجيمرراع  رر أللنقرر  ررقب تجرراه.األحانححتررهمدررامينه
،إّألرن رررر  صرررر ر رررر نصررررهعررررألرؤلمجيمعررررهأي، ررررالمجيما طبقاتررررهأللمميىفررررأل

مهمررررألأللنايرررر هنررررانرألسررررألايعبررررقعنهرررراايىيرررر ميدررررا اه يِّمررررلهمومرررره هررررذه، يكررررّو
عناصرقهأللفنيرألاأثقهرالالسريعانألبهرا ر  هرمأللرنحابيراّمدرامينهانشرفأللعناصق
حيرث ر رمأللعمرلألرنبر بوصرفهأللبنيوي  أللنق ألحتجاه.ايميىفمعهما  تكوينه

مِّيطررألعررألأّيعوألمررلأخررقلخارجيررألألعيرر ضبنيررألميكامىررألذألتعاليرراتبرريألمفقنألترره 
اظيفررألأللنايرر أللكشررفعررألأبنيررألتاريميررأل،أاألجيماعيررأل،أا: ررالنح غيررقذلررك، يكررّو

أللنحاعالياتهاألل ألخىيأل.
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ح المقصود بكلّ  من  االّتجاه الَجمالّي، واالّتجاه الُمقارن، في النَّقد األدبّي.  -أ -3س  وضِّّ

مجرررقنمثيرررق، رررالنحألأللنق  رررألألليررر تعيمررر أللرررذا معيرررارضألحتجررراهأللجمرررال :أللممارسرررات
مررررات،أيإّأللنايرررر  ينرررراالمقوث رررر أللررررنفسإحساسرررراتجماليررررألمميعررررألجمررررال  بعرررر

ميرأثقضأل شمصرييهاأللعوألمرلأللمرؤثقة يهراامرا بعثرهأللجمال ر أللرنحمرألاجهرألنظرقه،
أللعملألرنب   نفسهمألمشاعقاعوألطفاما سيثيقهمألذنقيات. امرألثرم، كرّو

أللىنح.-بوصفهميىقِّيضا–أللناي  مب عضاج   ض
: أثيقبريألأللنصروصهوألحتجاهأللنق يأللذي  رممظاهقألليرأثقاألليرألحتجاهأللمقاّر
مرررألأجرررلأللويرررولعىررررسررريق رررأل ررر أللمقرررامألرال،ىعىررررمِّرررورأللألألرنبيرررأل،معيمررر ض
امررألثررم، رر رمأللنايرر هنرراأللررنح،انشررفحقا قهرراأللفنيررألاألإلنسررانيألألألونألبأللعالمّيرر

لمعق رررألمظررراهقألليرررأثقمرررألناحيرررألل يرررهمقارنضررراإ ررراهبى رررألأللرررنحأللميرررأثَّق ررره،أللميرررأثِّق
 الجونةأاع مها.يهمالِّكمعىاأل،األليأثيقبيألأللنصيأل

بح  َي اد االّتجاه الَجماليّ  -ب يتمّيز بُرصوصّية  معيَّنة  في الَعّل ة بين المتلّقبي والبنّص، وضِّّ
 هاه الُرصوصّية .

رراتكمررألأللمصوصرريأل رر أللعاليررألبرريألأللررنحألرنبرر األلميىقرر   رر تجرراهأللجمررال لالا قض
بنرامعىررذايرهاتأللجمال  أللرنحمرألاجهرألنظرقهموّق يناالم)أللناي (أّأللميىّق 

ميأثقضأل شمصييهاأللعوألملأللمرؤثقة يهراامرا بعثرهأللعمرلألرنبر  ر نفسرهمرأل،أللماص
،مرررا فدررر إلررررتعررر نتفسررريقألتأللرررنحمرررألذنقيررراتمشررراعقاعوألطرررفامرررا سررريثيقه

نأللققألمألت".اتِّىيالتهبيع نأللميىّقيأَلاألخياللتجاربهم ،اهوما سمر"تع ُّ
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بْ  إجابَتبَإ  ؟هل اسبتطاَع النُّّقباد األردنّيبوَن،في رأيبَإ، إيجباَد َنْقبد  حبدير فبي األردنّ  -4س دعِّّ
 بأمثلة  مما درسَت.

إ جرررراننقرررر حرررر  ثنعررررم،ألسرررريطانأللنقررررانألررن ،ميررررألأللعىأللمنهجيررررأل يصررررفبررررر:نيررررّو
حسررررريما ررررر أللمرررررقحىييأل:ااأللموضررررروعيأل،،األلدرررررب ،ابىرررررورةأللمفررررراهيم،األليمصصررررريأل

النقر ،ميرأثقيأل ر ذلرك ألليج   ،امقحىألأللكيا ألأللنق  أل ر ضرومأللمنهجيراتأللِّ  ثرأل
.أللمنهجياتأللنق  ألأللِّ  ثألاأللعقب أللق  م

امألأمثىألذلك:
يهرررراأللشررررعق"رهررررمألورألمأللنق  ررررألألليرررر تبنّإحسرررراّعبررررام رررر نيا رررره" ررررألّعررررقَ  -

 أللمذأله ألرنبيألأللِّ  ثأل  مهمألأللشعق.
ألحتجررررراهألنعكرررررامألحتجاهررررراتأللنق  رررررألأللِّ  ثرررررأل ررررر أللنقررررر ألررننررررر ،امرررررألذلرررررك: -

األليطبيرف"،أللشرعقأللِّر  ثبريألأللنظقيرألألحجيماع ل لهاشم راغ  ر نرألسريه"
أللبنيويل لسام،أللقاألش ة  نيا ه"أللقنان  أللشعقأللعقبر أللِّر  ث"،األحتجاه

ألحتجرراهأللجمررال لررر لعبرر أللقرررانرأللقبرراع  رر نرألسررريه"أللصررورةأللفنيرررأل رر أللنقررر ا
 أللشعقي".

عىرررررأيأللطالررر معيمررر ةإجا رررألهرررذألأللسرررؤأللمالحظرررأل:تبقرررر ،ايجررر أّتكرررّو
مقحىرررألأللكيا رررألحسررريماقنرررألأللنق  رررأل ررر ألررنّ،األلنق  رررأللىِّمنبثقرررألمرررألأللمقألحرررل

أللنق  أل  ضومأللمنهجياتأللِّ  ثأل.

في َضْوء دراستَإ الّتجاهات الحركة الّنقدّية الحديثة في األردّن، صنِّف المقولتينِّ  -5س
 اآلتيتينِّ إلى االّتجاهالّنقدّيالاي ُتمثِّّله كلل منهما 

يقول الّنا د األردنّي إبراهي  خليل عن الّشاعر محمَّد الَقْيسّي بعنوان  الّشاعر  - أ
رِّ حياتِّهِّ الشرصّيةِّ،  عُر الَقْيسّي مرتبًِّطا أشدَّ االرتباط  بتطوُّ والنّص    وَلّما كاَن شِّ

َِّْلسطينّي، فقد ن دةِّ للعاَل  مِّن َحْوله ومِّن َحْول َشْعبِّهِّ ال رِّ رؤيتِّه المتجدِّ شَأت وتطوُّ
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ْوَء  ُ  القدرُة على رؤيتها بوضوح  ما ل  ُنَسلِّطِّ الضَّ هِّ الْنيِّّ َتنعدِّ خيوٌط بارزٌة في نسيجِّ
 على سيرتِّهِّ الّشرصّية واألدبّية .

ألحتجاهأللياريم .
واية َأْلَصُق الْنبون األدبّيبةِّ ببالمجتمع، ببل  - ب يقول الّنا د األردنّي عبدهللا رِّضوان    الرِّ

د الاي َي اُدالمجتَمُعيرى فيهِّ صورَة ذاتِّهِّ متمثِّّلًة وُمنَع َِّسًة داخَل البنّص إّنه الْنُّ الوحي
وا ّي .  الرِّ

ألحتجاهألحجيماع .

ْن ببين هباه المراحبل مبن  -6س مّرت الحركُة النقدّية فبي األردّن ببثّلثِّ مراحبَل مرتلْبة ، وازِّ
ر اآلراء النقدّية في كلّ  منها.  ناحية مدى تطوُّ

:تمثررلب أل ررألأللِّقنررألأللنق  ررأل رر ألررنّ، كانرراطبيعررألأللنقرر  رر والتأسببيس النشببأة مرحلببة
ألرغى عبارةعألمىِّوظاتاآرألمنق  ألمبعثقةتيدمنهاأللماطاَرحاتاأللماِّاَارألتاألليعىيقرات
ألرنب،اظهررقت رر هررذهأللمقحىررألأللمقالررألأللنق  ررأل رر  األورألماأللماناَيشرراتأللنَّق ّ ررألحررول نررّو

جالتلكنهالمتق إلرأللمقالألأللنق  ألأللعىميألذألتألرسساأللمعا يقأللِّ  ثأل.أللصِّفاأللم

ررب ألالتجديببد مرحلببة :تطرروَرأللنقرر ألرنبرر  رر هررذهأللمقحىررألعىرررنِّررواألضرر،، اصررطب  الصِّ
صررألاَبْىررورةَمفاهيمررهاضررْبطها اليررأثق النقرر أللعقبرر أللقرر  ماأللنَّظقّيرراتأللنَّق ّ ررأل أللعىميررألأللميمصِّ

عاأللبي ألأللثَّقا يألأللي ألهيما ارنباَنْقر ه، ظهرقتأللكير األل رألسراتأللنق  رألألل ِّ  ثأل،اتوسَّ
أللميمصصألاأللمقاحتأللنق  ألأللعىميأل،ابقزمجموعألمألأللنقانذايأللمبقةاأللشأّ.

:الحديثة المنهجيات ضوء في النقدية ال تابة مرحلة
ىرررنِّررو اعررلمرراأللَمنهجّيرراتأللّنق ّ ررألأللِّ  ثررأل رر تفاعىرراأللِّقنررألأللنق  ررأل رر هررذهأللمقحىررألع

أللعررالماأصرربِّنانررقلألنعكررامأللنظقيرراتأللنق  ررألأللِّ  ثررأل رر أللنقرر ألررننرر عىرررنِّررواألسررا،
 يقّسرررماأللمنهجيرررألأللعىميرررأل ررر أللنقررر ألرنبررر  ررر هرررذهأللمقحىرررأل،اتدررراعفألإلنيررراجأللنقررر ي،

الهرراأللنَّقرر ،األرتفررامسرريولأللررذَّا أللّنقرر ّيلرر لاألتسررامجالررهاتنّوعرراأللقدررا األلنق ّ ررألألليرر  ينا
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أللنُّّقرررران،األعيامرررر تألرناألتأللنَّق ّ ررررألأللمنهجّيررررأل رررر أللقررررقألمةاأللّيفسرررريقاأللّيِّىيررررل،األتصررررفأللنقرررر 
برذلك ألعألأللذألتّيألاأللِم ألجّيأل؛ أسرَهَمأللنقّقرانألررننيروَّ  الموضوعّيأل، معنرأّنهصاَر نمو عي ض

األض،،اَتَقكوأل صماِتهم يه.  أللّنق أللعقب ّ  شكل 






 


