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  ويفُضل بعُضه بعًضا ،  رار التي يرتقي بها شأُن الكالمالوقوف على األس الجواب :

 .  وأصولها وأعرافهابموافقته لمراد المتكلم وحال المخاَطب ، ومراعاته لقواعد اللغة 

 

الحياة على  ر  : داللة على النظرة التشاؤمية لدى المعرّي ، فقد قص   الجواب

 الشقاء والتعب ُمتناسيًا ما فيها من راحة وسرور وسعادة.

 

راد المتكلم والمعنى الذي يريد : أْي ، نْظُم الكالم وترتيبه حسب مُ  الجواب

لفاظ  إيصاله إلى المخاط ب ، مع مراعاة حال المخاط ب وقواعد اللغة واأل

 وأصولها وأعرافها . 
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 الجواب : 

 

 الجواب : 

 

 الجواب : 

 

 الجواب : 

 

 الجواب : 

 

 سمية ( الثبوت ) ألنها جملة ا

 التجدُّد ) ألنها جملة فعلية ( 

 الثبوت ) ألنها جملة اسمية ( 

 التجدُّد ) ألنها جملة فعلية ( 

 التجدُّد ) ألنها جملة فعلية ( 
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 د أمرين : حّد  المخاطب وأن يُ راعي حال ن يُ أ** ال بُّد للمتكلم 

  .  الحال التي يكون عليها المخاطب – 1

 الجملة التي يُلقى بها الخبر بما يناسب الحال .  – 2

 

دات في الجملة وهي :  للخبر ثالثة أضرب ونعرفها حسب عدد المؤّك 

 ابتدائي  : وذلك عندما تخلو الجملة من حروف التوكيد .   – 1

 إذا كان في الجملة حرف توكيد واحد . طلبي : -2 

 إنكاري : إذا كان في الجملة حرفان أو أكثر من حروف التوكيد . -3

  ** المؤكدات كثيرة ويجب حفظها ومنها :

 إّن ، أّن ، الم االبتداء ) مع المبتدأ واسم إّن ( 

 االم المزحلقة ) مع الخبر وخبر إّن ( 

ا  بيهالتنقد المتبوعة بفعل ماضي // حرفا   : أال وأم 

 القسم // نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة المتصلة بآخر الفعل

   .  أّما التفصيلية الشرطية

ن  ) ، حرف الجرالحروف الزائدة مثل ) ما ( الواقعة بعد ) إذا (  الزائد ويكون   (م 

   الزائدة للتوكيد وتأتي بعد الفعل كفى أو  ( الباء) مسبوقًا بنفي أو استفهام ، 

 : ليس .ـ مسبوق ب 
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دات مع الشخص الخالي ** نستخدم الضرب االبتدائي الذي يخلو من المؤّك  

 الذهن مثل : اإلسراف في الطعام يؤذي الصحة .

 

و أد واحد مع الشخص المتردد الذي يأتي بمؤّك  ** نستخدم الضرب الطلبي 

 الشاّك مثل :

 علم للطالب الخائف من االختبار : إّن االختبار سهل .قال الم

 

دين أو أكثر مع الشخص نستخدم الضرب اإلنكاري الذي يأتي بمؤّك  ** 

 قون بيوم الحساب :صّد  ر كقولنا ألحد الذين ال يُ نك  المُ 

 يأخذ كل ذي حّقٍّ حقّه .أال إّن الساعة آلتية ٌ وسوف 

 

 ما ضرب الخبر في ما يأتي : سؤال :

1 -  

  الجواب :

2 -  

  الجواب :

 إنّك صحيح الجسم . -3

  الجواب :

 (  يوجد حرفان من حروف التوكيد : أال و إّن  ) ألنه إنكاري

 ( ال يوجد وال حرف من حروف التوكيد  ) ألنه ابتدائي

 : إّن  ( وهو من حروف التوكيد  واحد ) ألنه يوجد حرف طلبي
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  الجواب :

 

 ثلَث القرآن "في فضل سورة اإلخالص:" والذي نفسي بيده ، إنها لَتعِدُل صلى هللا عليه وسلم   قال -ب

 الجواب :

عر وجدان -ج  قال عبد الرحمن شكري : أال يا طائر الف ردو    س  إّن الّش 

  الجواب :

  الجواب :األردنُّ وطن ُ حريّةٍّ وإبداع .  -د

 

  الجواب :

 

  والالم المزحلقة في كلمة : لهوإنكاري ) ألنه يوجد حرفان من حروف التوكيد :  إّن 

)  

 (  والالم المزحلقة في كلمة : لتعدلإّن القسم و من حروف التوكيد :   ثالثة حروف) ألنه يوجد   إنكاري

 إّن  ( أال و إنكاري ) ألنه يوجد حرفان من حروف التوكيد :  

ال يوجد وال حرف من  ابتدائي ) ألنه

 حروف التوكيد  ( 

 ابتدائي ) ألنه ال يوجد وال حرف من حروف التوكيد  (
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  الجواب :

 

  طلبي :

 إنكاري : 

 

 المخطوط تحته طلبيًّا ومجيء الثاني إنكاريًّا : اقرأ اآليات الكريمة وبيّن سبب مجيء الخبر األول  – 3

 

  األول :

 الثاني : 

 

   الم االبتداء في كلمة : لَبيت  طلبي ) ألنه يوجد حرف واحد من حروف التوكيد وهو : 

) 

 إّن االمتحان سهل 

 إّن االمتحان لَسهل 

 يقع في منزلة الترّدد أو الّشاك . في المرة األولى ألّن التكذيب 

" قالوا ما أنتم إال بشر  مثلنا وما نكار بدليل قوله تعالى :قع في منزلة اإلوألّن التكذيب 

 .  أنزل الرحمن من شيء ( ، وبدليل أسلوب الحصر في قوله تعالى ) إْن أنتم إال تكذبون ( 
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 الجواب : 

 

 فرص العمل لَكثيرة وأنت ما زلت في أو حياتك فال تقلق .  إّن وهللا 
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   ابتدائي :

  طلبي :

  إنكاري :

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 الجواب : 

 

 الجواب : 

 

 فالذوق السليم قادر على استجالب النفوس .  

 رقّي الذوق أكثر أثًرا في السعادة من رقّي العمل .  إّن 

 يأبى النزاع .  الذوق السليم في البيت لَ إّن 

 الثبوت ، ألنها جملة اسمية .  

 متروك للطالب 
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 مثل : 
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   اإلجابات بالترتيب : إنشاء ) ألنه نهي( // خبر // إنشاء ) ألنه أمر (

 

 ( استفهام إنشاء ) ألنه  //  ( استفهامخبر // إنشاء ) ألنه   اإلجابات بالترتيب :

 

 

 اإلجابة : خبر .
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  ( // إنشاء ) ألنه أمر (نداء اإلجابات بالترتيب : إنشاء ) ألنه 

 

 . ) هذا أسلوب نفي وليس أسلوب نهي ولذلك فهو خبر وليس إنشاء ( اإلجابة : خبر 

 

 األسلوب نوع اإلنشاء  الجملة

 نداء  طلبي يا بُنيّ 

 أمر  طلبي أقم الصالة

 أمر  طلبي وأُمر بالمعروف 

 أمر  طلبي وانه  عن المنكر 

 أمر  طلبي اصبر على ما أصابك

 نهي طلبي ال تصعّر خّدك للناس 

 نهي طلبي ال تمش  في األرض مرًحا 
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 األسلوب نوع اإلنشاء  الجملة رمز الجملة

 استفهام طلبي فكيف وصلت  أنت  من الزحام  ب
 نهي طلبي ال تحسب المجد تمًرا  ج

 تعّجب طلبي غير  إنشادك الشعر ما أبدع  د

 نداء  طلبي يا جارة الوادي هـ 

 استفهام طلبي أهكذا حتّى وال مرحبا  و

 

 هات من إنشائك مثااًل على كّلٍّ من : -3

 أين تسكن ؟  الجواب :        اإلنشاء الطلبي ) االستفهام ( -أ

 ما أجمل  الوفاء  ! الجواب :  ( تعّجبالطلبي ) الغير اإلنشاء  -ب

 وهللِا ، إنك بمنزلة أخي . الجواب :اإلنشاء غير الطلبي ) القسم (      -ج

 احرص على التفّوق . الجواب :اإلنشاء الطلبي ) األمر (            -د
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 األمر اإلنشاء الطلبي  
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 .  كي يبقى عزيًزاائكم ماحموا الوطن بد   الجواب :

 حتى يوفقكم .أطيعوا هللا            أّم تأمر أبناءها بما فيه خيرهم .  -2

 

 

 

 الجواب : 

 

 الجواب : 

 

   المعاني البالغية التي يخرج إليها األمر



 20079914637  هاني الوحيدي                                                                                                                  
 

20 
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 الجواب :

 حقيقي      الجواب :

 

 بالغي  الجواب :

 

 بالغي    الجواب :
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 حقيقي      الجواب :

 

 بالغي    الجواب :

 

 حقيقي      الجواب :

 

 الدعاء    الجواب :

 

 بالغي    الجواب :

 

 بالغي    الجواب :
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  الجواب :

 

  الجواب :

 

  الجواب :

 

  الجواب :

 

ألّن الغرض من األمر هو اإلحسان إلى الناس على سبيل النصح   الجواب :

 واإلرشاد إلى ف غلٍّ أحسن وليس على سبيل اإللزام . 

 التمنّي    الجواب :

 

 النصح واإلرشاد   الجواب :

 

 التعجيز   الجواب :

 

 االلتماس    الجواب :
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ألنه يريد توضيح عجز اإلنسان وعدم قدرته على االعتزال عن   الجواب :

 الناس والعيش وحيًدا منفرًدا .

 

، فاألمر هنا ألّن الشاعر يخاطب صديقيه وهما في نفس منزلته  الجواب :

 .إلى ن ّد وليس فيه استعالء من ن ّدٍّ 

 

 ألنه األمر ُموّجه إلى غير عاقل فال يستطيع تلبية أمره . الجواب :

 

ألنه يخاطب ) هللا ( عّز وجّل فهو من األقّل إلى األعلى على الجواب : 

 سبيل طلب التيسير .
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 المعاني البالغيّة التي يخرج إليها االستفهام : 
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 مثال آخر على التقرير : 

 

 

 



 27079914637  هاني الوحيدي                                                                                                                  
 

27 
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 حقيقي الجواب :

 
 بالغي الجواب :
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 بالغي الجواب :

 

 

 

 

 

 

 

 

 التشويق      الجواب :

 

 النفي  الجواب :

 

 التعّجب  الجواب :

 

 اإلنكار   الجواب :
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ق المؤمن الجواب : لمعرفة التجارة الرابحة الُمنجية ين ألّن هللا عّز وجّل يُشّو 

 من عذاب اآلخرة ويُثير فضول المؤمنين لمعرفة ذلك وحثّ هم عليه .

 

ألّن المذيع أّكد للشاّب بأنّه هو من اخترع األداة المفيدة عن طريق   الجواب :

 السؤال ليحمله على اإلقرار باتصافه بهذا الوصف .

 

 التحسُّر الجواب :

   

 التقريرالجواب :
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عبادة األصنام  كر على أبيهنم عليه السالم يُ إبراهي نادألّن سيّ  الجواب :

 ل قومه . وقد وقع األمر الُمنكر بعد حرف االستفهام الهمزة. وضالله وضال

 

 

وُملقاة على شخص  (  نّ وهي : إ تحتوي على أداة توكيد واحدة )  االجواب : ألنه

د أو شاّك .ترمُ     ّدِ
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   .  خالي الذهنوُملقاة على شخص  من أدوات التوكيد ا َخلت الجواب : ألنه

 .  ( استخرج من النص أسلوب إنشاء غير طلبي 2) 

 الجواب : ل عمري ) أسلوب قسم ( .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب .    الجواب :        التعجُّ

    

 غير حقيقي ، والغرض منه : النصح واإلرشاد ، السبب : إلنه ال يوجد فيه إلزام وتكليف .  الجواب :
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ما أسباب تميّز النقد األدبي في   س: علل : خطا النقد األدبي في العصر العباسي خطوات واسعة ؟ أو :

 العصر العباسي على نحو واضح مما كان عليه في العصور السابقة ؟ 

 

 

 س : وضح العبارة اآلتية : أصبح النقد في العصر العباسي نقًدا منهجيًّا .

 الجواب : يعني له قواعده وأصوله العلمية التي يُقاس بها . 

 لِّفت في العصر العباسي مع أسماء مؤلفيها ؟ س: اذكر أسماء الكتب النقدية التي أُ 

 اسم المؤلف  اسم الكتاب 

 
 فحول الشعراء  طبقات -1

 
 ابن سالم الُجمحي 

 الجاحظ البيان والتبيين  -2

 ابن قتيبة  الشعر والشعراء  -3

 قدامة بن جعفر نقد الشعر -4

 اآلمدي الموازنة بين أبي تمام والبحتري -5

 ابن رشيق القيرواني  الشعر ونقدهالعمدة في صناعو  -6

 عبد القاهر الجرجاني  دالئل اإلعجاز  -7

  

 النقد األدبي 
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  **

 

 

 
 ما المقصود بالفحولة الشعرية ؟ أو : عّرف الفحولة الشعرية ؟ س: 

 الجواب : هي قدرة الشاعر الفنيّة وتميُّزه .

 ما الوسائل التي حّددها النقاد للشاعر حتى يصل إلى الفحولة الشعرية ؟ س: 

 امتالك ثروة لغوية واسعة تُمّكنه من طرق المعاني المختلفة .  -2ِحفظ أشعار العرب وروايتها .    -1

 اإللمام بمناقب القبائل ومثالبها ليُضّمنها في ِشعره بمدحٍّ أو ذّم .   -3

 لدى النقّاد العباسيين ؟  ما المعايير التي يُحكم بها للشاعر بفحولته س : 

وال .  -3تعدُّد األغراض             -2جودة الشعر            -1  وفرة القصائد الّطِ

    يُقدَّم الشاعر الذي يتّصف ِشعره بالجودة على الشاعر الذي يكون دونه في ذلك .** 

 س: اذكر مقاييس جودة الشعر ؟ 

 ُحْسن التصوير والتشبيه .  -3السَّبق إلى المعاني      -2جزالة اللفظ      -1

د األغراض الشعرية   . على الشاعر المحدود األغراض** يُفّضل الشاعر الُمتعّدِ

 قّدم النقّاد الشاعر ) ُكثيِّر عّزة ( على الشاعر ) جميل بثينة ( ؟ س : علل : 

 بسبب تفّوقه في األغراض الشعرية .  ج :

 على غيره من الشعراء . ** يُفّضل الشاعر ذو القصائد الطوال 
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 س : لماذا لم يعّد األصمعي الشاعر الجاهلي ) الحادرة ( من فحول الشعراء  ؟ 

 .ج : ألنه ليس لديه إال قصيدة واحدة طويلة ، ولو كان لديه خمس قصائد مثلها لكان من الفحول 

 

 

 
وروايتها يُمّكن الشاعر من االستفادة من التجارب الشعرية لآلخرين ؛  ج: ألّن حفظ أشعار العرب 

فيتعلم جزالة اللفظ ، ويتعّرف المعاني التي سبقوه إليها ، فيجّودها ويأتي بغيرها ، ويتعلّم ُحسن  

 التصوير والتشبيه ، وهذه األمور من مقاييس الفحولة الشعرية . 

 
  تعّدد األغراض .ج : 

 درس ) ثانيًا ( نظرية النظم ) محذوف وغير مطلوب ( .**** مالحظة : 

 

 س: علل : تناول النقّاد العباسيون قضية الطبع والصنعة عند نظرتهم إلى الشاعر والكاتب ؟ 

 ج: بُغية ) بهدف ( إصدار ُحكمٍّ بالقيمة عليهما . 

 

 من حيث الطبع والصنعة إلى قسمين . اذكرهما ؟ يُقّسم النقّاد العباسيون الشعراء والُكتّاب  س :

 أدباء الصنعة .  -2              أدباء الطبع ) أو السليقة ( .     -1
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 س: ما المقصود بأدباء الطبع وأدباء الصنعة ؟ 

هم من يملكون الموهبة وال يبالغون في مراجعة نصوصهم ، إذ يَبنون النصوص بيُْسرٍّ  أدباء الطبع :

 وطول النظر في ما يَنظمون أو يُؤلِّفون .وال يعتمدون المراجعات الدائمة 

 

هم َمن يملكون الموهبة ويراجعون ما نظموا وألّفوا من أجل االرتقاء بِنتاجهم األدبي  أدباء الصنعة : 

 قون في التأليف زمنًا طوياًل .  وربما يستغر

ف القصائد ) الحوليّات ( ؟ س:   عّرِ

 ج: وهي القصائد التي كان يُمضي الشاعر عاًما كامال في نظمها . 

 وافز اإلبداع األدبيّ ح
 

لعباسيون عن العوامل التي تُعين األدباء على نظم الشعر وتأليف الُخطب للوصول إلى تحدَّث النُّقّاد ا

 النِتاج األدبّي الجيّد .

 وّضح العوامل التي تُعين األدباء على نظم الشعر وتأليف الُخطب ) حوافز اإلبداع ( ؟س : 

 

 

 الجواب : البواعث النفسية . 

 

 : س
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 الجواب : اإلكثار من ممارسة التأليف األدبي .

 

   الجواب : البواعث النفسية .

 

 

 س: وّضح رأي ) نظرة ( الجاحظ لقضية اللفظ والمعنى ؟ 

   ج: يرى الجاحظ أّن القيمة الجمالية والنفسية في النص تكمن في ألفاظه أكثر من معانيه ، ألنّ 

في تسميتها من أديب إلى آخر بحسب   فاأللفاظ فتختل االمعاني معروفة ومشتركة بين األدباء ، أمّ 

 أسلوب األديب وثقافته . 

 النص تكمن في ألفاظه أكثر من معانيه ؟ س : علل : يرى الجاحظ أّن القيمة الجمالية والنفسية في 

ج: ألّن المعاني معروفة ومشتركة بين األدباء ، أّما األلفاظ فتختلف في تسميتها من أديب إلى آخر  

 بحسب أسلوب األديب وثقافته . 

س : َمن قائل هذه العبارة وما القضية النقدية التي تمثلها : " المعاني مطروحة في الطريق يعرفها 

والبدوي والقروي والمدني ، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخيُّر اللفظ وسهولة   والعربي العجمي

   المخرج وكثرة الماء ، وفي صحة الطبع وَجودة السَّْبك " 

 . القضية النقدية : اللفظ والمعنى  -ج: القائل هو ) الجاحظ (             

 

 

 

 ج
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 هل اهتّم الجاحظ بالصياغة اللفظية وفّضلها على المعنى . وضح ذلك ؟ س: 

 

 س: ما الشرط الذي وضعه الجاحظ للمعنى حتى يتقبّله الناس وينجذبوا إليه ؟ 

 أْن يكون المعنى شريفًا كريًما . ج: 

 أو ما شروط نجاح العمل األدبي ؟  متى يكون العمل األدبي أجود وأكثر قبوال لدى المتلقي ؟س: 

 ج: عندما يجتمع في األدب شرف المعنى وبالغة اللفظ . 

 س : تحّدث ابن قتيبة عن اللفظ والمعنى ُمجتمعين ، وجعل لهما أربعة أقسام . اذكرها ؟ 

 

 

 ** نالحظ هنا أّن ابن قتيبة يفصل بين اللفظ والمعنى .

 س : بيّن رأي ابن طباطبا العلوي في العالقة بين اللفظ والمعنى ؟ 

 ابن طباطبا العلوي أّن العالقة بين اللفظ والمعنى على نحو العالقة بين الروح والجسد . ج: يرى 

 والمعنى ؟  س : بيّن رأي ابن رشيق القيرواني في العالقة بين اللفظ
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مثل الجسد والروح ال يمكن الفصل ج: نعم يختلف ، ألنهما نظرا إلى اللفظ والمعنى ِوحدة ً متماسكة  

 بينهما ، أّما ابن قتيبة فقد قّسمهما إلى أربعة أقسام ولم يعّدهما وحدة واحدة .  

 

ألّن الجاحظ يرى أّن القيمة الجمالية والفنيّة للنص تكمن في ألفاظه أكثر من معانيه . وترجمة  ج : 

عاني في نظر الجاحظ ال فرق فيها بين  النص إلى لغة أخرى تعني الِحفاظ على المعنى فقط ، والم

العربي وغيره ، أّما اللغة وما يتبعها من إقامة الوزن وتخيُّر اللفظ وغيرها من األمور التي اهتّم بها  

 الجاحظ فستتغيّر بال شّك . 

 

الن بعضهما فال نستطيع أْن نُفّضل أحدهما على ج: مرتبطان   اآلخر.بعضهما ببعض في األدب ويُكّمِ

 

 ملغيّة وغير مطلوبة .       39** ملحوظة : ) قضية السرقات الشعرية ( صفحة  

 

 

 

 س: تباينت آراء النقّاد العباسيين في مفهومي الصدق والكذب في الشعر على مبدأين . اذكرهما ؟ 

 أعذُب الّشعر أصدقه . -2                   أعذُب الّشعر أكذبُه .  -1
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 ) أعذُب الّشعر أكذبُه ( ؟   وّضح نظرة ) رأي ( أصحاب مبدأ  س:

 

 

 

          س: علل : تبقى مخالفة البحتري للواقع وخروجه على المنطق ضمن الخيال المقبول ؟ أو : 

 الشيب ؟ ما الهدف الذي يسعى إليه البحتري من مبالغته في مدح 

يرمي الشاعر إلى إحداث الَوْقع الحسن والتأثير في نفس المتلقّي ، والشاعر وإْن مدح الّشيب فإنه  ج: 

 في الوقت نفسه لم يمنع المتلقي من التفكير في المزاهر السلبية له .   

 

 للشاعر فال يتخطاها ؟ ما الحدود التي وضعها أصحاب مبدأ ) أعذب الشعر أكذبه (  س: 

 عدم تجاوز حدود الخيال المعقول   - ج: 

ب المبالغة إلى نفس المتلقّي مثل : لو أو يكاد ونحوهما .  –  استخدام أدوات تُقّرِ

 

 ؟   الحقيقة لىس: اذكر مثااًل على الكذب الذي تجاوز حدود الخيال المعقول واإلفراط الخارج ع

 لوال مخاطبتي إياك لم ترني           كفى بجسمي نحواًل أنني رجل    قول المتنبي مادًحا : ج: 

 إذ تجاوز المتنبي حدود الخيال المعقول ورأى فيه النقّاد إفراًطا خارًجا على الحقيقة . 
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ب المبالغة إلى نفس المتلقّي ؟  اذكر مثااًل علىس:   استخدام أدوات تُقّرِ

 

 

ب المبالغة إلى نفس المتلقّي .   ** هنا الشاعر استخدم كلمة ) يكاد ( وهي من األدوات التي تُقّر 

 

 

 س: وّضح المقصود بـ ) أعذُب الّشعر أصدقه ( ؟ 

 

 ( ؟  أعذُب الّشعر أصدقهس: اذكر مثااًل على ) 

 

 

 . 



 42079914637  هاني الوحيدي                                                                                                                  
 

42 
 

 

 عدم مطابقة الصورة األدبية لما يناسبها في الواقع وعدم التقيّد بمعايير العقل والمنطق .  الكذب :

ْن تكون الصورة معبّرة عن تجربة شعورية حقيقية ويستخدم فيها الشاعر الخيال المقبول  أالصدق : 

 القريب التناول من غير الخروج على حدود المنطق . 

 

 . أعذُب الّشعر أصدقهالجواب : 

 

 

 . هكذبأعذُب الّشعر أ الجواب : 

 

 .  الجواب :
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فهي غير مطابقة للواقع   ج: من باب الكذب ألن الشاعر خرج على معايير العقل والمنطق في الصورة ،

ن .   ، فالشيُب في العُرف عالمة   على التقدُّم في الّسِ

 

 

 

 س: وّضح المقصود بالمذهب األدبي ؟ 

 

 س: علل ال يقتصر المذهب على شخص واحد ؟ 

 

 س: وضح المقصود بعبارة :) المذهب ال يأتي فجأة وال يزول فجأة ( أو كيف يتشّكل المذهب ؟ 

 

 

 ألنه 
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 : في الغرب ثم انتقلت إلى أدبنا العربي الحديث .  الجواب          س:أين ظهرت المذاهب األدبية ؟

 ما أسباب انتقال المذاهب وتأثيرها من الغرب إلى األدب العربي الحديث ؟ س: 

 النهضة العربية .  عصر حركة الترجمة مع بداية -2بسبب االتصال الثقافي        -1

 النهضة العربية ؟ عصر س: وّضح أو عّرف 

 

 س: ما نتائج ) تأثير ( اتصال الشرق بالغرب ؟ 

 اآلداب العربية بعد تدهور أحوالها في العصر العثماني . ج: ارتقاء 

 الحديث ؟ س: اذكر أشهر المذاهب األدبية في العصر 

 

 

 

 س: عالَم يُطلق اسم مدرسة اإلحياء والنهضة أو ما المقصود باألدب الكالسيكي في األدب العربي ؟ 

 

       س: َمن رائد مدرسة اإلحياء والنهضة ؟ 

 .) محمود سامي البارودي (: الشاعر المصري  الجواب 

 

 . 
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 س: اذكر أشهر رواد مدرسة اإلحياء ؟ 

أحمد شوقي و حافظ إبراهيم وعلي الجارم ) من مصر ( // عبد المحسن الكاظمي و جميل صدقي 

الزهاوي و معروف الرصافي و محمد مهدي الجواهري ) من العراق ( // عبد المنعم الرفاعي من  

ممن ساروا في اتجاههم الشعري على نهج الشعراء القدماء فأشبهوهم في أساليبهم  األردن وغيرهم 

 .  رهم ومباني قصائدهم وأغراضهم وصو

 

 **

 

 ** أين ) أو في أّي قصيدة ( تتضح معالم المذهب الكالسيكي ؟ 

 القصيدة الجاهلية ومما جاء فيها :  فيها يُحاكي الجواب : في الميّة البارودي التي
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 وّضح سمات القصيدة الجاهلية من خالل الميّة البارودي السابقة ؟  س :

على ديار محبوبته التي  المقدمة الطللية ) التي يُخاطب فيها رفيقه في السفر طالبًا منه إلقاء التحية  -1

خلت منها فأصبحت أطالاًل تدور فيها الظباء ، ويصف أثر هذه األطالل في بعث الذكريات في نفسه  

 وبكائه كما فعل الشعراء الجاهليون مثل امرئ القيس وطرفة بن العبد وغيرهما (.  وأشواقه

 االنتقال من موضوع إلى موضوع بعيًدا عن الوحدة الموضوعية .  -2

 

 االنتقال إلى الموضوع الرئيس وهو الفخر بقومه الذين أدركوا من المجد والفضائل الكثير .  -3

 

 االلتزام بالقافية الواحدة على منهج القدماء . -4

 .   ومنها : تعفَّتها ، الروامس ، أهاضيب جزالة األلفاظ والمعني كما الحال عند القدماء -5

 ، مثل :   عاني والموضوعات القديمة مالمعاني والموضوعات مستمدة من ال -6

ها من   اندثار الديار بفِعل الرياح وما تحمله من غبار وتراب ، والظباء التي ترعى في الّديار بعد خلّوِ

   . أهلها ، والفخر بالقوم ومجدهم وفضائلهم 

 :   استخدام الصورة الشعرية المألوفة لدى القدماء ذات الطابع الحّسي المادّي كما في قوله -7
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 س : اذكر خصائص المذهب الكالسيكي في األدب العربي ؟ 

 يُحاكي القدماء في بناء القصيدة العربية من حيث تعدُّد الموضوعات . -1

 يلتزم القافية الواحد . -2

 على سالمة األلفاظ وجزالتها وفخامتها ، ويحرص على فصاحة التراكيب واألساليب اللغوية . يُحافظ  -3

 يبتعد عن الخيال الجامح باستخدام الصورة الشعرية الحسيّة والمادية ، فيوازن بذلك بين العقل والعاطفة. -4

 

 س: ما األغراض الشعرية الجديدة التي استحدثها أتباع المذهب الكالسيكي في الشعر العربي ؟

 الشعر المسرحي .  - 3الشعر االجتماعي     - 2الشعر الوطني     -1

 س : اذكر السبب في استحداثهم لهذه األغراض الشعرية غير المعروفة في الشعر العربي ؟

 ) ولكنهم حافظوا على الخصائص الفنية السابقة ( .  ج : ما استجّد من ظروف وأحداث .
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 ( بغدان : المقصود مدينة بغداد . 2( ِجلّق : اسم لمدينة دمشق // بانوا : ابتعدوا // ) 1)

 ( ِعقيان : الذهب الخالص . 4المقصود مدينة دمشق   // ) ( الفيحاء :3)

   الجواب :

 يُحاكي القدماء في بناء القصيدة العربية من حيث تعدُّد الموضوعات . -1

 يلتزم القافية الواحدة . -2

 يحافظ على سالمة األلفاظ وجزالتها وفصاحة التركيب مثل : ) بانوا ، الرسم ، حواشيها ( .  -3 

باستخدام الصورة الشعرية الحسيّة ويحتكم للعقل مثل قوله : ) والشمس  عن الخيال الجامح يبتعد  -4 

 فوق لجين الماء عقيان ( إذ شبّه أشعة الشمس بالذهب . 

 نجد المعاني المألوفة والشائعة لدى القدماء مثل : الدعوة إلى الحرص على الِعّزة والَمنَعَة . -5
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 س: عّرف المذهب الرومانسي في األدب العربي ؟ 

 

 س: فّسر سبب نشوء وظهور الرومانسية ؟ 

ج: ظهرت ألنها تعدُّ القواعد المسبقة في األدب قيوًدا تحدُّ من إبداع األديب وقدرته على نقل تجربته 

 الشعورية لآلخرين . 

 وجماعات أدبية . اذكرها ؟   يضّم المذهب الرومانسي في األدب العربي عّدة مدارس واتجاهاتس: 

 جماعة الديوان : عبّاس محمود العقّاد ، إبراهيم المازني ، عبد الرحمن شكري . -1

  جبران خليل جبران ، إيليا أبو ماضي ، نسيب عريضة . شعراء المهجر : -2

 أحمد زكي أبو شادي ، إبراهيم ناجي .  جماعة أبولّو :  -3

 

 س : ما الرابط ) أو الخصائص المشتركة ( الذي يربط المدارس واالتجاهات في المذهب الرومانسي ؟ 

ر من القواعد -1  تختلف في االهتمامات والمضامين واألساليب .   -2             التحرُّ

 ما المذهب الذي تمثله قصيدة ) فلسفة الحياة ( للشاعر إيليا أبي ماضي ؟  س :

 ج : المذهب الرومانسي . 
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 س: وّضح طريقة بناء هذه القصيدة ؟

 ابتعد عن المظهر التقليدي في مقدمة القصائد الكالسيكية فلم يقف على الطلل مثلهم .  -1

بدأ بالموضوع مباشرة ) وهو الدعوة إلى التفاؤل واالستمتاع بالحياة ، وتساءل ُمتعّجبًا ممن يشكو   -2

 لشوك ( .الحياة من غير علّة أو مرض وال ينظر إال لمصاعب الحياة كمن ال يرى من الوردة إال ا
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التي تتعّدد  إذ تتناول القصيدة موضوًعا واحًدا على خالف القصائد القديمة الوحدة الموضوعية : -3

 .  فيها الموضوعات 

التزم بهذه القصيدة بالقافية الواحدة ولكنه تحّرر منها في قصائد أخرى كقصيدة ) المساء ( وبهذا  -4

 األصول والقواعد التي تحّد من إبداع الشاعر . فهو يمثّل المذهب الرومانسي الذي يرفض 

 األلفاظ والمعاني :   -5

مثل : الشاكي ،    ،العاطفية كانت األلفاظ سهلة ذات بُعد عاطفي ، بما يتناسب مع توجهات الرومانسيين 

 داء ، تتغنّى ، الورود . 

أّما المعاني فهي جديدة غير مألوفة تُشعُّ بالعاطفية فهو يدعو إلى التفاؤل واألمل والتمتّع بالحياة 

 والطبيعة وجمالها . 

أّما الصور فهي ُمستمّدة من الطبيعة الحيّة التي أحسن توظيفها لتعبِّر عن أفكاره ومشاعره  -6

نًا يفيض بالحياة ؛ فالورود تتكلّل بالندى ،  وعاطفته الجيّاشة . ) فجعلها على مذهب الرومانسيين كائ

 تُغنّي أجمل األلحان ، والغدير يسير مترقرقا يسقي الحقول ( . والطيور 

أطلق الشاعر العنان لخياله الشعري وعاطفته فحلّق بالمتلقي في أجواء الطبيعة التي اتخذها أداة ً   -7

وهكذا امتزجت عناصر الطبيعة وصورها تُعينه على التعبير على أفكاره واحساسيه ومشاعره . ) 

 بالتجربة الشعورية الكليّة المبثوثة في القصيدة ( .  
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 س : اذكر خصائص المذهب الرومانسي في األدب العربي ؟ 

 

 

 

 

يرفض الشاعر إيليا أبو ماضي أْن يكون الشعر ألفاًظا جزلة صعبة أو حرًصا على المعنى فقط ،  ج :

يُعبّر عنها باستخدام األلفاظ والمعاني فالشعر عنده مشاعر جيّاشة وأحاسيس وعواطف فيّاضة 

ف بهما الشعر العاطفية السهلة األوزان ، وهذا يتفق مع اإلسراف العاطفي واالهتمام بالفرد اللذين يُعرَ 

 الرومانسّي .   
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 الرومانسية  الكالسيكية  

 تلتزم البناء التقليدي للقصيدة ، بناء القصيدة
فتبدأ بمقّدمة طللية وتتعّدد  

الموضوعات التي تتناولها القصيدة 
 وتلتزم وحدة القافية . 

تبتعد عن المقدمات الطللية وتبدأ  
بالموضوع مباشرة وتتسم بالوحدة 

 وال تلتزم وحدة القافية ,الموضوعية  

تحتكم إلى العقل وتبتعد عن  العاطفة 
اإلسراف العاطفي والخيال الجامح  

. 

تطلق العَنان للخيال والعاطفة وتهتم  
 بالفرد ومشاعره . 

تعتمد على الصورة الحسيّة المادية   الصورة الشعرية 
 المألوفة والشائعة . 

تستمد الصور الشعرية من الطبيعة  
للتعبير عن األفكار والمشاعر والعواطف  

أت في الطبيعة كائنًا حيًّا ينبض  ، فقد ر
 بالحياة . 

تستخدم األلفاظ الفخمة الجزلة  لغة الشعر  
وتحرص على فصاحة التراكيب  

 اللغوية وقّوتها . 

تستخدم األلفاظ العاطفية السهلة وتميل  
 إلى التراكيب واألساليب الرقيقة السهلة , 
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ونرى النعاني  نرى في القصيدة األلفاظ السهلة العاطفية مثل ) يعانقه ، شوق ، المنى (    الجواب :

العاطفية الجديدة غير المألوفة لدى القدماء مثل ) محاربة الظلم ، كسر القيد ( ، كما أّن الصور  

والطموح لدى الشاعر مثل ) تشبيه تحقيق اإلرادة الشعرية المستمدة من الطبيعة أصبحت كائنُا حيًّا 

 بصعود الجبل وما فيه من مخاطر وصعوبة ( فأطلق الشاعر بذلك العنان لعاطفته وخياله . 

 

 

 

 س: عّرف أو وّضح المقصود بالمذهب الواقعي ؟ 
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 س: أين ومتى ظهر المذهب الواقعي ؟ 

 

 ( التي أخذها الواقعيون على الرومانسيين ؟  ما المآخذ ) العيوبس: 

 الحديث عن مشكالتهم وهمومهم اليومية .  -2عن حياة الناس الواقعية بالغوا في الخيال وابتعدوا  -1

 من أين استمّد الواقعيون مادتهم األدبية ؟ س: 

 ج: من مشكالت العصر االجتماعية . 

 س: من أين استمّد األدباء الواقعيون شخصياتهم ؟ 

 ج: من الطبقة الوسطى أو طبقة العُّمال .  

 علل : كانت الواقعية تصويًرا للواقع ممزوًجا بنفس األديب وقدراته الفنية ؟ س: 

 ال .ج: ألنه يستمّد مادته األدبية من مشكالت العصر االجتماعية وشخصياته من الطبقة الوسطى أو طبقة العُمّ 

نهج األدب العربي الواقعي نهًجا خاًصا . وّضح ذلك ؟ أو : بيّن صورة المنهج الواقعي  س: 

 في األدب العربي ؟ 

ج: استوحاه من الواقع العربي بمشكالته االجتماعية وقضاياه السياسية ، فأبرز األدباء عيوب المجتمع  

 صد اإلصالح .قوالبؤس بوصّوروا مظاهر الحرمان 

 

اذكر بعض األعمال العربية التي تمثل المذهب الواقعي وأسماء مؤلفيها ) أو : اذكر س: 

 بعض األعمال التي تبرز عيوب المجتمع العربي وتصور مظاهر الحرمان ( ؟ 

 ) الُمعذّبون في األرض ( : طه حسين ) مجموعة قصيرة ( .  -1

 . ) يوميّات نائب في األرياف ( : توفيق الحكيم ) رواية (  -2

 ) همس الجنون ( : نجيب محفوظ ) مجموعة قصيرة ( .  -3

 ) الَحرام ( : يوسف إدريس ) رواية ( . -4

 ) األرض ( : عبد الرحمن الشرقاوي ) رواية ( .  -5
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) أو : عّدد اتجاهات المذهب هناك اتجاهات متعددة في المذهب الواقعي . اذكرها س: 

 ؟ الواقعي مما درست ( 

 الواقعية االشتراكية .  -2.             الواقعية النقدية -1

 ؟   ) مجالها (   س : وّضح اتجاه الواقعية النقدية وبيّن أين توجد

على جوانب الشّر ، ولكنها ترّكز بشكل كبير هي التي تتناول مشكالت المجتمع وقضاياه 

 .  من غير إيجاد الحلول، وتقوم بانتقاده وإظهار عيوبه وتسليط الضوء عليها  والفساد فيه

 القصة والرواية بشكل كبير ، ثم المسرحية . ومكان وجودها :  مجالها** 

 

 س : وّضح اتجاه الواقعية االشتراكية وبيّن أين توجد ) مجالها ( ؟ 

بقي بين طبقة العّمال والفالحين من جهة ،  الصراع الطوهي التي تجعل العمل األدبي قائًما على تصوير 

مصدًرا وطبقة الرأسماليين والبرجوازيين من جهة ثانية ، وتجعل الطبقة الثانية ) الرأسماليين ( 

للشرور في الحياة ، فتَدينها وتكشف عيوبها وتنتصر للفالحين والعّمال وتُظهر جوانب اإلبداع والخير 

 .   للمشكالت التي تتناولهاوتقّدم حلواًل فيهم 

 ومكان وجودها : القصة والرواية بشكل كبير ، ثم المسرحية .  مجالها** 

 

) نظرة ملؤها األمل (  بعنوان قصة  االشتراكيعلى المذهب الواقعي القصصية ** من األمثلة والنماذج  

 ( مهم جًدا . 56إلى  54راجع الصفحات )   ملحس (فارس ) أمين لكاتب األردني ل

 س :  وضح خصائص الواقعية االشتراكية كما تظهر في قصة أمين ملحس ؟  

 من ناحية المعاني واألفكار : -1

،   من غير إغراق في العاطفة والخيال،   استمّد معانيها واحداثها وشخصياتها من حياة الناس الواقعية

 المشكالت االجتماعية التي يعاني منها كثير من الناس .فقد صور واحدة من 

 ) فحكى لنا قّصة شاّب فقير أنهى دراسته بذكاء وعندما لم يجد عماًل شعر بالمرض فذهب للطبيب ( . 
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   من ناحية األلفاظ : -2

كومة الخضار ، جاءت األلفاظ مستمّدة من لغة الحياة اليومية بما يتوافق مع رؤية الواقعية مثل ) 

 الدنيا واسعة ، نسيت الكوسايات ، عال عال ( . شروتي ، يا أستاذ ،  كوساية ،

   من ناحية الصراع : -3

الرأسماليين البرجوازيين  يُمثلها الشاّب الفقير وبين طبقة و التي  صراع بين طبقة العّمال والفالحين 

 . ثلها الطبيب ميُ والتي 

 الحلول التي تقّدمها الواقعية االشتراكية :  -4

فلجأ إلى مهنة بائع الخضراوات ، فقد جعل الكاتب الحّل يتفق مع غاية   الشاّب للوظيفة ،عدم انتظار 

 الواقعيين االشتراكيين في تحسين حياة الناس . 

قول الشاب ّ اآلتي للطبيب : " ماذا يهّمكم أنتم ؟ إنكم تقبضون رواتبكم  ذا يُمثل اس : م

  الضخمة ، ولكنكم ال تشعرون بمصائب الناس " ؟ 

يُمثلها الشاّب الفقير وبين طبقة الرأسماليين  و التي  العّمال والفالحين صراع بين طبقة الج: 

 . ثلها الطبيب  ميُ والتي البرجوازيين 

 س : اذكر خصائص المذهب الواقعي في األدب العربي ؟ 

ر الواقع ويبتعد عن اإلغراق في العواطف والخيال .  -1  يُصّوِ

عرًضا موضوعيًّا بعيًدا عن الذاتية ، فينقُد المجتمع ،  يُرّكز على القضايا االجتماعية ويعرضها  -2

 ويبحث عن مشكالته ، ويقترح بعض الحلول المناسبة . 

 يعتمُد بصورة أكبر على الكتابة القصصية والروائيّة والمسرحيّة .  -3

 

 

،  لتصوير الواقع العربي بمشكالته االجتماعية وقضاياه السياسية ، فأبرز األدباء عيوب المجتمع ج : 

 وصّوروا مظاهر الحرمان والبؤس بقصد اإلصالح .
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على جوانب الشّر تتناول مشكالت المجتمع وقضاياه ، ولكنها ترّكز بشكل كبير   النقدية :

 .  من غير إيجاد الحلول، وتقوم بانتقاده وإظهار عيوبه وتسليط الضوء عليها  والفساد فيه

تصوير الصراع الطبقي بين طبقة العّمال والفالحين من جهة ، وطبقة الرأسماليين  االشتراكية :

ن جهة ثانية ، وتجعل الطبقة الثانية ) الرأسماليين ( مصدًرا للشرور في الحياة ، والبرجوازيين م

وتقّدم حلواًل فتَدينها وتكشف عيوبها وتنتصر للفالحين والعّمال وتُظهر جوانب اإلبداع والخير فيهم 

 .   للمشكالت التي تتناولها

 

 

 الرومانسي  الواقعي 

استخدام األلفاظ المستمّدة من  األلفاظ
 لغة الحياة اليوميّة . 

استخدام األلفاظ السهلة  
 العاطفية 

تصوير حياة الناس الواقعية  المعاني 
وهمومهم اليومية من غير 

 المبالغة في الخيال . 

استخدام المعاني غير المـألوفة  
التي تشّع بالعاطفية والخيال ،  
واالهتمام بمشاعر اإلنسان 

 ومه . الفرد وهم

 

 

ج: ألنها األقدر من خالل بنائها الفنّي على تصوير واقع الناس وحياتهم اليومية ومشكالتهم بعيًدا عن 

 الخيال مقارنة ً بالفنون األدبية األخرى كالشعر مثاًل . 

 

الطبيب حتى انتفض واقفًا على قدميه ، وصرخ بأعلى صوته : أنا  وما أْن سمَع الشاّب كالم ج : 

، أنت لن تفهم وضعي ومشكلتي ، تعيش في عالم خاّصٍّ بك وبأمثالك ، وانطلق  مخطئ  بالقدوم إليك  

 خارًجا من العيادة من غير أن يلتفت خلفه . ) ومتروكة اإلجابة للطالب أيًضا ( . 
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 س : أين ظهر المذهب الرمزي ومتى ؟ 

 ج: ظهر في فرنسا ، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 

 س : وّضح المقصود بالمذهب الرمزي في األدب العربي ؟ 

 مذهب أدبي يعتمد اإليحاء في التعبير عن المعاني الكامنة في نفس األديب . ج : 

 وضح وجهة نظر أصحاب المذهب الرمزي في التعبير عن األشياء ) نظرتهم إلى األشياء ( ؟  س :

ج : يرون أّن التعبير عن األشياء حسب تأثيرها في نفوسنا يكون أدقُّ من محاولة التعبير عنها في 

إيحائيًّا يوحي  ذاتها ؛ لذا يلجؤون إلى استخدام األلفاظ والتراكيب في سياقات معيّنة تُضفي عليها بُعًدا

 للقارئ بالمعنى الذي يريده األديب .

 الُموحية ) الرمزية ( ؟ س : علل : يلجأ أصحاب المذهب الرمزي إلى استخدام األلفاظ والتراكيب 

ج : ألنهم يرون أّن التعبير عن األشياء حسب تأثيرها في نفوسنا يكون أدقُّ من محاولة التعبير عنها  

 في ذاتها . 

 ض األدوات الفنية لدى الرمزيين والتي تساعد على تكثيف اإليحاءات ؟ اذكر بعس : 

 ج : العناية الخاصة بإيقاع الشعر وموسيقاه . 

 أين تكمن أهمية الرمزية في األدب أو بيّن أهمية الرمزية في األدب ؟ س : 

 تكون محّملة بأفكار ودالالت أكثر عمقًا .  -2     إيجاد لغة جديدة تتجاوز معناها المعجمي . -1

 النهوض بالمستوى الجمالي للنص .       -3

 زيادة فاعليّة النص وجعله أكثر تشويقًا وأقرب إلى نفس المتلقي .   -4

 العربي ؟  شعرأين ظهرت الرمزية في األدب العربي أو كيف استطاعت الرمزية أْن تأخذ مكانها في الس : 

) بدر شاكر السيّاب ( و ) صالح عبد الصبور ( و      ي شعر التفعيلة لدى عدد من الشعراء مثل فج: ظهرت 

 دونيس ( .  أ ) محمود درويش ( و ) 
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(   النهارمن خالل قصيدة )  الرمزيللمذهب  الفنية والخصائصتوجهات ال** وسوف نتعرف على 

 للشاعر بدر شاكر السّياب والتي قالها عندما اشتّد عليه المرض وهو في أحد مستشفيات الكويت  :

 

 

توجهات والخصائص الفنية للمذهب الرمزي من خالل قصيدة ) النهار ( للشاعر بيّن  س : 

 بدر شاكر السيّاب . 

 خصائص المذهب الرمزي من حيث ) اللغة ( :  -1

 وّظف الشاعر اللغة توظيفًا رمزيًّا يتفق مع الجّو العام الذي يشيع فيه الحزن وااللم نتيجة المرض ،  

 بالشفاء واليأس من العودة على الوطن واألحبّة .  فالتعبير ) رحل النهار ( إيحاء بفقدان األمل 

 وتعبير ) البحر الذي يصرخ بالرعود ( إيحاء بهموم الحياة وأحزانها وآالمها وتحدياتها وعقباتها . 

 السوداء والجزر والدم والمحار ( : إيحاء بالمرض الذي أصبح سجنًا يعيش فيه وتعابير ) القلعة

 .  الشاعر ويمنعه من أهله ووطنه 

 ذبالته : فتيل القنديل 
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 ( :  المعاني والصورخصائص المذهب الرمزي من حيث )  -2

أضفَت العُمق الداللي على المقطع وارتقت بقيمته الفنية ، وزادت من قدرة الشاعر على التعبير عّما  

 ) أعماق ( نفسه . في أغوار 

 ،  أّما الصور فجاءت مرّكبة حافلة ً بالدالالت اإليحائية التي تعكس نفسيّة الشاعر وما يعانيه 

: يوحي بفقدان األمل واليأس // وقوله ) البحر يصرخ ( : يوحي بقسوة   فقوله مثاًل ) رحل النهار ( 

   الحياة على الشاعر وضيقها وصعوبتها .

 

 الرمز على قصيدة ) رحل النهار ( للسيّاب ؟ بيّن أثر س : 

 ارتقت بقيمته الفنيّة .  -2أضفت عمقـًا دالليًّا على المقطع .        -1

 عما في أغوار قلبه .زادت من قدرة الشاعر على التعبير  -3

 الصور جاءت مرّكبة حافلة ً بالدالالت اإليحائية التي تعكس نفسيّة الشاعر وما يعانيه ،   -4

ه مثاًل ) رحل النهار ( : يوحي بفقدان األمل واليأس // وقوله ) البحر يصرخ ( : يوحي بقسوة   فقول

 الحياة على الشاعر وضيقها وصعوبتها .  

 تضافر األلفاظ والصور في قصيدة السيّاب أّدى إلى إحداث جّو رمزي يوحي بدالالت غنيّة متنوعة.  -5

 

 العربي ؟  س : اذكر خصائص المذهب الرمزي في األدب
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ج : ألنهم يرون أّن التعبير عن األشياء حسب تأثيرها في نفوسنا يكون أدقُّ من محاولة التعبير عنها  

 في ذاتها . 

 

لة بأفكار ودالالت أكثر ُعمقًا ،   من خالل إيجاد لغة جديدة تبتعد عن معناها المعجمي ،ج:  وتكون ُمحمَّ

ومن ثم النهوض بالمستوى الجمالي للنص ، وزيادة فاعليته ، وجعله أكثر تشويقًا وأقرب إلى نفس 

 المتلقّي .  

 

 

 



 63079914637  هاني الوحيدي                                                                                                                  
 

63 
 

 الجواب : 

 الشمس : الهداية ، الِعّزة .

 تخلصت من الضالل الذي عاشت فيه فترة طويلة قبل ظهور اإلسالم . فاستفاقت من بعد طول الرقاد :

 

  

 الجواب : 

 .  محتلون الصهاينة ، الظلم والقهر: ال والغربان والظلمة  ألشباحا

 تخلصت من الضالل الذي عاشت فيه فترة طويلة قبل ظهور اإلسالم . فاستفاقت من بعد طول الرقاد :

 

   الجواب :

 البحر لدى ) السيّاب ( إيحاء بالعوائق والّصعاب التي تحول ) تمنع ( بينه وبين العودة إلى وطنه .

  بينما البحر لدى ) خليل مطران ( مظهر من مظاهر الطبيعة يُشاركه ألمه وحزنه .
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 الجواب : 

، فحّملها دالالت أكثر ُعمقا  يظهر في النص أّن الشاعر أضفى على ألفاظه وتراكيبه بُْعًدا رمزيًّا إيحائيًّا 

 نّى من دالالتها المعجمية على نفسيته ومشاعره وأفكاره ؛ ما يرتقي بقيمة النص ويجعله أكثر وغ

لم ؛ ألنها توحي بأيّام الشتاء الباردة  إيحاء  بالشعور بالضياع واألقبواًل لدى الُمتلقّي ، فـ ) الغيوم ( 

و ) تجوب ببطء تخوم السماء ( إيحاء  الخاوية كما يرى الشاعر ، وحين يجعلها الشاعر ) تتمّطى ( 

لكّن الشتاء يبقى رمًزا للخير والعطاء ، فمن قلب بمزيد من   الضياع والشعور باأللم والضيق ،  

  سعادة ، وهو ما توحي به جملة ) وخلََّف في األرض  المعاناة يتفاءل الشاعر بالخير والفرح وال

  ، ومن ثّم ، توحي كلمتا ) خصب ، حّب ( باألمل والفرح والسعادة والخير . أحالمنا (  

 

 ****   تّم بحمد هللا تعالى ***   إعداد : األستاذ : هاني الوحيدي ***           

ال تنسوا االشتراك بقناتي على اليوتيوب وتفعيل الجرس ليصلكم شرح مفّصل للدروس مع حلول 

 ألسئلة الوزارة واألسئلة المتوقعة .       

 أطيب األماني لكم بالتوفيق .                                                         


