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I.  ّّبالصحيحّمماّبينّالقوسينلّالفراغّكم: ( 15 X 1 = 15 marks )                                     

          ّ
 .إلى أن األدب خاضع للعناصر الثالثة -----اتجه الناقد الفرنسً  .1

 (Macaulay ماكولو/   Tain تٌن/   Moultonمولتن )
 عة الشعر ونقده وعٌوبه. فً صنا ------ألف ابن رشٌق القٌروانً كتاب  .2

 ) نقد الشعر / أسرار البالغة / العمدة (
 هو التعبٌر عن الحٌاة أو بعضها بعبارة جمٌلة. ---- .3

 ) األدب / النقد / الخٌال (
 مصرٌة. -----حركة الدٌوان هً حركة  .4

 ) كالسٌكٌة / رومانطٌقٌة / واقعٌة (
 .---------رائد شعار "الفن للفن" فً مصر هو  .5

 ر الجندي / رشاد رشدي / محمد مندور () أنو
 التً أنتجته. -------ال ٌمكن فهم األدب حق الفهم إال بفهم  .6

 ) السٌاسة / البٌئة / العقٌدة (
 الناقد األكبر فً تارٌخ النقد األدبً العربً القدٌم. -----اعتبر محمد مندور  .7

 ) عبد القاهر الجرجانً / حازم القرطاجنً / اآلمدي (
 .-------ربعا"" هو مجموعة مقاال  نشرها طه حسٌن فً جرٌدة "حدٌث األ .8

 ) الهالل / الرسالة / السٌاسة (
 للشعر العربً قبل العصر الحدٌث. هو الصورة الوحٌدة ------ .9

 ) الشعر الغنائً / الشعر الملحمً / الشعر التمثٌلً (
 الشعر بأنه قول موزون مقفى. -------عّرف  .11

 قدامة بن جعفر / ابن خلدون () أبو هالل العسكري / 
 هو واضع كتاب "تح  راٌة القرآن" فً نقد طه حسٌن. ----- .11

 ) مصطفى صادق الرافعً / أنور الجندي / إبراهٌم عبد القادر المازنً (
 .-------"الموازنة بٌن الطائٌٌن" لآلمدي كتاب نقدي للموازنة بٌن أبً تمام و .12

 ري()المتنبً / أبً العال" المعري / البحت
 هو الكتاب المهم األول فً النقد األدبً العربً الحدٌث. ------"الوسٌلة األدبٌة" لـ  .13

 ) عباس محمود العقاد / حسٌن المرصفً / مٌخائٌل نعٌمة (
 .هو شعر بدون وزن وقافٌة ----- .14

 الحر / الشعر المرسل / الشعر العمودي () الشعر 
 ً العالم العربً.ف  Deconstructionهو رائد التفكٌكٌة  ------ .15

 ) جورج طرابٌشً / صالح فضل / عبد هللا الغذامى (
 
 
 
 



 

II. ّأجبّلعشرةّمنّاألسئلةّاآلتيةّموجزا: ( 10 X 2 = 20 marks )                                         

      ّ
 ما المراد بالخط الدرامً ؟ .1

 ؟  New Criticismما هو النقد الجدٌد  .2
 ارٌخً لؤلدب ؟ما هً قٌمة النقد الت .3

 ما هً أنواع التصمٌم فً الرواٌة ؟ .4

 ما الفرق بٌن النقد الفنً والنقد النفسً ؟ .5

 اتسم  الواقعٌة االشتراكٌة بالتفائل لما تمٌز  الواقعٌة األوروبٌة بالتشائم. لم ؟ .6

 أوضح الفرق بٌن النقد األدبً والبالغة. .7

 ماذا تعرف عن نظرٌة النظم لعبد القاهر الجرجانً ؟ .8

 ف المنهج النقدي.عرّ  .9

 ما هً غاٌة األدب التً ٌحددها النقد اإلسالمً ؟ .11

 فً النقد األدبً ؟   Psycho-Analysisما هو دور التحلٌل النفسً  .11

 ؟  Theatre of the absurdالالمعقول ما المراد بمسرح  .12
 ما هو األدب المقارن ؟ .13

 ما هً أهمٌة االلتزام فً األدب ؟ .14

 ؟ ماذا تعرف عن حركة الفن للفن .15
 
 

III. ّمنّاآلتيةّأربعةموجزةّعنّّمذكرةاكتب:ّّّّّّّّّ ( 4 X 5 = 20 marks )  
                                                ّ

 محمد مندور الناقد األكبر فً تارٌخ النقد األدبً العربً .1

 والعامٌة اللغة الفصحىالمعركة األدبٌة بٌن  .2

 حركة الشعر الحر فً العربٌة .3

 موقف اإلسالم من األدب .4

 الفرق بٌن البنٌوٌة الشكالنٌة والبنٌوٌة التكوٌنٌة .5

 "فً الشعر الجاهلً" لطه حسٌن .6

 

IV. اكتبّمقالةّواحدةّعنّموضوعّواحدّمنّاآلتية:ّّّّّّ ( 1 X 10 = 10 marks )  
                                                ّ
 ٌهتم بالجزئٌا ، ناقش. عللغٌر مالنقد األدبً العربً القدٌم نقد  .1

 تطور النقد األدبً فً العصر العباسً إلى نقد موضوعً علمً، ابحث. .2

 تأثر النقد األدبً العربً الحدٌث باتجاها  النقد الغربً، عّبر آرائك. .3

 
 

V. ّاستحساناّنقديا   ( X 10 = 10 marks 1 ) ّّّّّ:تيةالنثريةّاآلّالمختاراتلواحدةّمنّّأعد 
                                                ّ

إلى أهلً ٌا سادتً بعد غٌبة طوٌلة، سبعة أعووام علوى وجوه التحدٌود، كنو  خاللهوا أتعلوم فوً  عد    .1

أوربا. تعلم  الكثٌر، وغاب عنً الكثٌر، لكن تلك قصة أخرى. المهم أننً عد  وبً شوق عظوٌم 

ة أعووام وأنوا أحون إلوٌهم وأحلوم بهوم، ولموا إلى أهلً فً تلك القرٌة الصغٌرة عند منحنى النٌل. سبع

جئتهم كان  لحظة عجٌبة أن وجدتنً حقٌقة قائم بٌنهم، فرحوا بً وضجوا حولً، ولم ٌمض وقو  

طوٌل حتى أحسس  كأن ثلجا ٌوذوب فوً دخٌلتوً، فكوأننً مقورور طلعو  علٌوه الشومس. ذاك دف" 



تانها". تعود  أذناي أصواتهم، وألفو  الحٌاة فً العشٌرة، فقدته زمانا فً بالد "تمو  من البرد حٌ

 عٌناي أشكالهم من كثرة ما فكر  فٌهم فً الغٌبة.

 رواٌة "موسم الهجرة إلى الشمال" ( /) الطٌب صالح 

 

لقد رأٌتك )ٌا بنتً( ذا  ٌوم جالسة على حجر أبٌك وهو ٌقص علٌك قصة أودٌب ملكا، وقد خرج  .2

وأقبل  ابنته أنتٌجون فقادته وأردته. رأٌتك ذالك  من قصره بعد أن فقأ عٌنٌه ال ٌدري كٌف ٌسٌر.

السمحة  الٌوم تسمعٌن هذه القصة مبتهجة من أولها ثم أخذ لونك ٌتغٌر قلٌال قلٌال، وأخذ  جبهتك

بالبكا"، وانكبب  على أبٌك لثما وتقبٌال. وأقبل  أمك  أجهش تربد شٌئا فشٌئا، وما هً إال أن 

  بك حتى هدأ روعك. وفهم  أمك وفهم أبوك وفهم  أنا فانتزعتك من بٌن ذراعٌه، وما زال

أدٌب الملك كأبٌك مكفوفا ال ٌبصر وال ٌستطٌع أن ٌهتدي وحده. رأٌ  أٌضا أنك إنما بكٌ  ألنك 

 فبكٌ  ألبٌك كما بكٌ  ألدٌب.

 ) طه حسٌن / السٌرة الذاتٌة "األٌام" (

 

ٌدعونه إذا ما هّب قومً مدفوعٌن مما  أحّن إلى بالدي لجمالها وأحب سكان بالدي لتعاستهم، ولكن .3

وسقوا  ملوا نسا"هروطنٌة وزحفوا على وطن قرٌبً وسلبوا أمواله وقتلوا رجاله وٌتموا أطفاله و

أرضه دما" بنٌه وأشبعوا ضوارٌه لحوم فتٌانه كره  إذ ذاك بالدي وسكان بالدي. أتشبب بذكر 

ابر طرٌق وطلب مأوى فً ذلك البٌ  ع مسقط رأسً واشتاق إلى بٌ  ربٌ  فٌه، ولكن إذا مرّ 

وقوتا من سكانه ومنع مطرودا استبدل  تشبٌبً بالرثا" وشوقً بالسلو وقل  بذاتً: "إن البٌ  الذي 

 ٌضن بالخبز على محتاجه، وبالفراش على طالبه لهو أحق البٌو  بالهدم والخراب".

 تسامة"(بعة "دمعة وامجموال) جبران خلٌل جبران / المقالة الفلسفٌة "صو  الشاعر" من 


