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 النقد األدبي                             

 لحادي عشراالصف: الفصل الدراسي الثاني                                                  

 53ص التقويم

ةصببببحل  ،و ةصببببلع الةا  ببببلةإيحاؤهببببا : التناسبببب  لببببا اليةببببل اوح فببببلو ةال  بببب   لببببا ال بببب   1س
 اولكا .

 ق له   ا هللا عنه حفن حكم لزهفر بأنه شاعر الشةراء: " كان ال يتبب  ح شبا الكب و، ةال      
 يةاظل لا المنطق، ةال يق ل إال ما يةرف، ةال يمل  الرجل إال بما لفه" .

 ال يتب  ح شا الك و، ةال يةاظل لا المنطق )التناس  لا اليةل اوح فل، ة    ال    ( 

 ال يق ل إال ما يةرف، ةال يمل  الرجل إال بما لفه )صلع الةا  ل، ةصحل اولكا (  

 ةصحل اولكا . ،: ال لع ال نا2س

م  و النقل االنطباعا ةالجزئفل ةاإليجاز ةعلو استخلاو الم طيحات القا َّ كان أقرب إلى : 3س
ا هذا ل، ةقل أتى النقل مانفلةالةنايل بالتجربل اإلي وإلى حل ما  رةز خ ف ل التةيفل لا النقل

 . اتم طيح سفما صحل اولكا  من غفر ذكر الة ر عيى بةض عناصر الةمل اوح ا ةال

بل لا ن  س الةرب تساؤالت مهمل ح ل  رة   التمففز  فن التجر  الكريم أثا   : ون القرآن4س
 ها المنش ح  عنل اوحي  ةالناقل.اوخفر  لتجربل اإليمانفل ة الجمالفل ةا

  61التقويم: ص

: مثبببل ا بببن ا بببا عتفبببقو حفبببن نبببراا يةبببر  لبببا نقبببلا الةا  بببل بةبببض المقبببايف  و لالةا  بببل 1س
هببا مببا تنبةببن مببن أسببباب صببحفحل غفببر زائ ببل أة م تةيببلو ةعيببى الشبباعر أن ال بباحقل لببا ن ببرا 

مبب  ن سببه ةع ا  ببه حتببى يقنبب  السببام  ب ببلع هببذا الة ا بب  )يضبباف إلببى اإلجابببل  يكبب ن أمفنببا ن
 ن أ ا عتفق من ق ل عمر  ن أ ا  بفةل:م ق  ا 

 ( من كان محزةنا بإهراع عبر        ةهى غربها ليفأتنا نبكه غلا
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: أةلبب  النبباس بشببةرهم و ةصببا ت لهببم سبب ع يجتمةبب ن لفهببا تشبببه سبب ع عكببا  لببا الجاهيفببلو 2س
ةقبل نقبل شبةراء  .حفن ي ل إلفهبا النباس مبن كبل الجهباتو ةيجتمب  لفهبا الشبةراء يتناشبلةن اوشبةا 

 .بةضهم بةضا النقائض

 : 3س

أحى اإلكثببا  مببن شببةر مببل  لمببلاح ن إلببى عاصببمل الخ لببل حمشببق، ةقببل اةلبب ح الشببةراء  -أ
 .الخي اء اوم يفن إلى اإلكثا  من نقلا

  التا يلة  لفها النقل.  ل المجال  الحاليل بالشةراء ةاوحباءعق   -ج

لتهم ؛ لسبةل إحبا تهم باليةبل ةاوحبو ةلمةبر همالنقبل مبنكان أكثر لقل  ،تشجف  الخي اء النقل -ح    
، لقببل كببان ا عربببا أقحاحببا ل ببحاء، يتببذةق ن الشببةر ةيةجببب ن بببه ةيكببال  ن ال ثفقببل بمحاسببن الكبب و
 .الشةراء عيى جفلا

ن النقبببل اوح بببا لبببا الة بببر اومببب ا لبببا كبببل  ف بببل  يببب ن الحفبببا  االجتماعفبببل ةالسفاسبببفل :4س  تيببب ا
 اوحبون اوحب انةكبباس لي اقبب و ةببباخت ف ظببرةف كببل  ف ببل اختيبب   لفهببا؛ السببائل  ةاالقت بباحيل

 لأحى ذلك إلى اخت ف النقل  فن هذا البف ات.

ن أ، أا بشاشبل هنو ةحبليث اشهفلن  النساء قتفل جةلة و ةع َّ  ةكراو   ل  أغز   - لا  أيها - : ونه5س
 .، ةالتناس المؤثر ال احقل ة شةرا تمفز  ب: الةا  ل 
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