اللغة العربية  /تخصص – ف 1

قضايا

ملخص سؤال الخصائص الفنية

أ.محمدالخطيب

أ .عبد الـ هادي الخطيب

الوحدة الاولى  :الادب في العصر الاندلس ي
(الشعر  +النثر )

الوحدة الثانية (الادب في العصرين الايوبي واململوكي
( الشعر+النثر )

 -1خصائص شعر الطبيعة الاندلسية :
 -1يستخدم التشخيص  -2دقة التصوير
 -3البعد عن الالفاظ الغريبة والاتجاه نحو
املعاني السهلة املستمدة من البيئة الاندلسية

 -1خصائص شعر الجهاد ( :اي الشعر الذي قيل في مواجهة الغزوين
الصليبي واملغولي )
 -1حرارة العاطفة  -2استخدام املحسنات البديعة
ً
ً
 -3الواقعية من خالل وصف املعارك وصفا مباشرا

 -2خصائص شعر رثاء املدن الاندلسية :
 -1حرارة العاطفة وعمق الشعور بالحزن
 -2الاكثار من الاساليب الانشائية
 -3النزعة الدينية والحكمة النابعة من
تجارب مريرة

 -2خصائص شعر املدائح النبوية :
 -1بروز العاطفة تجاه الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم
 -2التأثر بمضامين القران الكريم
 -3يشيع  /يكثر فيه فن املعارضات
 -4وحدة املوضوع وطول القصيدة

 -3خصائص شعر املرأة الاندلسية .
 -1بساطة التصوير
 -2معظمه جاء على شكل قصائد قصيرة
 -3وتتصف بوحدة املوضوع

 -3خصائص ادب الرحالت في العصر الايوبي واململوكي
 -1التأثر/الاقتباس من القران الكريم والاحاديث النبوية والاشعار
 -2يعتني بالوصف وذكر التفاصيل
 -3العبارات قصيرة الذات ايقاع موسيقي

 -4خصائص الشعر الاجتماعي الاندلس ي ,
 -1بساطة التصوير وسهولة املعاني
 -2معظمه جاء على شكل قصائد قصيرة
 -3اللغة سهلة والالفاظ مستمدة من
املجتمع الاندلس ي
 -5خصائص رسالة (ابن حزم ) .
(طوقه الحمامة من الالفة والاالف )
 -1العبارات قصيرة  -2التسلسل املنطقي
 -3الاستشهاد بالشعر لتوضيح املعنى .
 -6خصائص قصة حي بن يقظان :
(مؤلفها ابن طفيل )
 -1التأثر بمضامين القران الكريم
 -2التأمل في الخلق والكون
 -3دقة الوصف والسرد

 -4خصائص الرسائل في العصر الايوبي واململوكي
 -1التأثر بالقران الكريم  -2تؤرخ احداث العصر
 -3الاكثار من املحسنات البديعية  -4غرابة الالفاظ .

* ملحوظة  :رسالة (ابن شهيد ) واسمها(التوابع والزواج )
ال يوجد لها خصائص فنية

 -5خصائص فن الخطابة في العصر الايوبي واململوكي
 -1العاظفة الدينية
 -2الالفاظ واضحة وسهلة
 -3توظيف الصور الفنية واملحسنات البديعية .

وفقكم هللا
أ.عبدالهادي الخطيب
أ.محمـــد الـــخطيب

*ملحوظة  :التأليف املوسوعي ليس له خصائص فنية .

