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 إجابات النقد األدبي                               الصف: الحادي عشر 

 الفصل الدراسي األول  

 21التقويم: ص

: النقد  ادبيددص احد: تح: ل الددو الندددة  ادبيلدم لسنهاددم ا حهدن ح  اعددح ا حس ئددا انهادم الةهددحاو ال ددص 1س
 ال كا عال ح.ل لح لنح لقللا لاك الندة  ادبيلم  اةازن  ح بغلههحس ئا 

 : أن السننللن يقةاحن عاى لسللز الجل  ان الهبيء اص النص  انهام ا حهنه  اعح اه. 2س

: أن النحق  تلن ينظه اص النص ادبيص لبلحن ا حهنه  اعح اه  ال كا عاله ئا انحلجدم ادح الده ادن  ادو 3س
حب الضددحمل ل نسددة ب ددكو حدد لح تحلدده ا ددحب البعدد حنص الدد ي ين نددص بد ددجحم الددةمب القاس ددح   بندد  عن ددح ادع دد

 يكةن انظههح أجسو.  

 :  ي هك ل ق يه ال:حلب  السناا. 4س

 

  26 – 25التقويم: ص

 : انعجحم الدةملس  إي حؤهحس  اي كحمهحس   ضةت ح بن م إغهاق ح اص الغسةض.1س
 
 .: ااسم ) اةاطنح (  هجت عاى قةاع  الاغم الن ة م اجحءت اده ام  ادحو انن ح ان الدهف2س
 
: أي أن لهاعدص لغدم النسددو ادبيدص اق ضددى تدحب الس حطدب اددن: السعد ةا الاقددحاصس  السكحندم ا ج سحعلددمس 3س

  غله ذلك.
 

 عحطفم ال ةق  ال نلن إلى الةطن  ال زن عاى اهاقه . -: أ4س
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ص ادعه اه   ام الةزن النه ضص  القحالم السنحهبلن لا نبله عن ال حلم ال دنةم م ال دص ينل د ح ال دح -ب      
الغهبمس إضحام إلى لةظلف ادحةات الاغة م عاى ن ة يعحع  عاى إيهاز السنحنص ااو لكهام تهف العلن اص 

 البلت اد ب  ااسم ) الالحلص ( اص البلت الاحنص.

جحءت أاكحم النص ان تلث العسة انبهل عن انحن ل ح لدئله اص النفس اإلنعحنلم ج يهل بدن لاحم   -: أ5س
ن اددحس ااددو: مئددحء الز جددمس  بلددحن ادئدده النفعددص  السددحبي لفقدد هحس  بلددحن  دددحل ح ال سلدد ل. أاددح النةاطددف دجا دد

حطدب. نحتلم الد م احداكحم العحبقم ا ةااقم اع ت  ب الُنهف  ال ين   السن:ق  ان ئا يقبا ح   هلضل ح الس 
 ض ال ح    ت ة. أاح النظا اق  جحء النص ا سحهكح إذ جحءت اداكحم ا عاعام  انظسم ا  لنحق

 ي هك ل ق يه السناا  ال:حلب.  -ب

 

 30التقويم: ص

س : لددا ي اددة النددده الجددحهاص اددن النقدد  ادبيددص  إنسددح  دد  اددن النقدد  السن جددص بسنددحيله  ال  الالددم الناسلددم1س
     ال للو عاى  جةب النقد  ادبيدص ادص هد ا الندده الس حاسدحت النق يدم ال دص احندت لد  م ادص ادهدةاق ادبيلدم 

 هلسح هةق عكحظ. 

 قّام ال نالو -الجزالم     –ا ن:بحعلم     -: 2س

ددّص ُيدده ا : 3س ه  م يداندده ب ) الس ينددم السنددّةمل ( اسدد  لدده عهابددم ادد ن   أ ددهاف أتدد -عددن الّ ددسح  يددن ضددهام أندده قدد  
س   ماتا ه ُيهًّا  لسًهاس اس ته ال ّسح س ااسح  حو إلى قةله: –ادد ن

دادص             سدانت  مدتن م  عدهد     إ ذا يداَّغن  ن ص  تد هدق ص ي  د لدلن   ابدمدس اح ن  الةد

لن م ين الُج ح ذلك  قحب له: " ي ئنسد الُسجحزداُل جحز ن د ح "  يد نحق ه عاى تعن يه   أن يجحز  دنه ؛ عحب عاله ُأتد
ههحس احل حعه هنح  هج عاى ت  ب الُنهنف  الس   ن:ق.حنلن ح يند ن
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الدنسط  : النسط اد ب ) النق  ال الص(   قد  به نق  ال حعه ل نه   ل  يبه له  انح بل النظه اله  لن ياه.4س
يلحنص الاحنص ) النق  ال ح (  هة النق  ال ي ن د يلن طحافدم  ححدم ادن ال دنهاء  ادببدحء اس حاسدم النحبغدم الد 

ال نالقدددحت ال دددص احندددت سط الاحلدددث ) النقددد  الندددحم ( أي د دددنحم ال دددنهاءس اادددو ادع دددى  تعدددحن  ال نعدددحء. الدددن
لد م عن جسحهله النهب  عحا  ا لسح يعسنة  ان ندة ؛ إذ احن النحس يع سنةن لا حعه      ئةن عن 

  نه    :اقةن بنض ادتكحم عاله. 
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