النقد األدبي
الصف :الحادي عشر

الفصل الدراسي الثاني
التقويم ص53
س :1التناسببف ببل الاألببي ا والببيح فالالبباة ببل ال ببا
ا كا .

فإيحاؤهبباح فص ب ا الطاة ببي ،فصببحي

يتعبح حاشبل الكبم ،،ف
قاله لل هللا عنه حلن حكم لزهلر اأنه شاعر الشطراء " :كبا
يطاظل ل المنطق ،ف يقال إ ما يطرف ،ف يم ة الرجل إ اما له" .
يتعح حاشل الكم ،،ف يطاظل ل المنطق (التناسف ل الاألي ا والي ،فلاة ال ا )
يقال إ ما يطرف ،ف يم ة الرجل إ اما له (ص ا الطاة ي ،فصحي ا كا )
س :2ال

ا ال نل ،فصحي ا كا .

س :3كا أقرب إلى النق ا نطعاعل فالجزئلي فاإليجاز فع  ،استخ ا ،الم طاحات القا ح مح
ارفز خ ل ي التطالل ل النق إلى ح ماح فالطنايي االتجراي اإليمانلي ،فق أتى النق ل هذا
الط ر عاى اطض عناصر الطمل ا وال ف سلما صحي ا كا من غلر ذكر م طاحات .
القرآ الكريم أثا ل ن اس الطرب تساؤ ت مهمي حال لرف
س:4
الجماللي فالتجراي اإليمانلي فا خلر هل المنشاو عن ا ويف فالناق .

التمللز الن التجراي

التقويم :ص61
س :1مثل اان اال عتلقح حلث نراه يطرض ل نق ه الطاة ي اطبض المقبايل ,ح الطاة بي ال باوقي
ل نظره هل ما تنعطث من أسعاب صحلحي غلر زائ ي أف م تطايح فعاى الشاعر أ يكا أملنا ًمح
ن سه فعااة ه حتى يقنح السامح ا ا هذه الطااةف (يضاف إلى اإلجااي ماقف اابن أابل عتلبق
من قال عمر ان أال الطي:
من كا محزفنا اإهراا ععر

فهى غراها الأتنا نعكه غ ا)

س :2أفلبح النباس اشبطرهم ح فصبا ت لهبم سباا يجتمطبا لهبا تشبعه سباا عكباظ بل الجاهالببيح
حلث ي إللها الناس من كبل الجهباتح فيجتمبح لهبا الشبطراء يتناشب ف ا شبطا  .فقب نقب شبطراء
النقائض اطضهم اطضا.
س:3
أ -ف باو الشببطراء المب احا إلببى عاصبمي الخم ببي ومشببق ،فقب أوى اإلكثبا مببن شببطر مب ة
الخا اء ا مايلن إلى اإلكثا من نق ه.
ج -عق المجال ,الحا اي االشطراء فا وااء التل ي ف لها النق .

و -تشبجلح الخا باء النقب  ،قب كبا أكثبر النقب مبنهم؛ لسبطي إحباةتهم االاألبي فا وبح فلمطبر تهم
الاثلقي امحاسن الكم ، ،قب كباناا عرابا أقحاحبا بحاء ،يتبذفقا الشبطر فيطجعبا ابه فيكبا وا
الشطراء عاى جل ه.
س :4تاببا النقبب ا واببل ببل الط ببر ا مببا ببل كببل الوببي ااببا الحلببا ا جتماعلببي فالسلاسببلي
ا وب انطكباس لاااقبحح فاباختمف ظبرفف كبل الوبي اختابف ا وب
فا قت اويي السبائ لهبا؛
أوى ذلك إلى اختمف النق الن هذه العلوات.
س :5نه  -ل أيها  -أغزل فكر ،فعفح فجطبل قتلبل النسباء شبهل ًا ح فحب يثهن اشاشبي ،أ أ
شطره تملز اـ :الطاة ي ال اوقي فالمؤثر  ،فالتناسف.

