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دور

اإبداع والطبيعة
تعد الطبيعة أحد الروافد المهمة للمبدعين ،سواء أكان هذه الطبيعة هي بيئة الفنان ذاتها أ المناخ العا
الذي يتنفس فيه المبدع ويستله منه مصادر عمله .والبيئة ،با ش  ،تختلف من مكان إلى مكان ،ومن زمن إلى
زمن ،ولقد استطاع المبدع ،وخاصة الفنان ،ومنذ فجر التاريخ ،أن يترج البيئة أو الطبيعة المحيطة به ترجما
متعددة تتفق مع فلسفته وعقيدته.
إن الطبيعة مهمة جدا في عملية التكوين اأولي أي عمل فني ،ذل أن بيئة الفنان توحي له باإلها  .ومن
هنا تعدد أسالي اإبداع في استلها الطبيعة ،إما بتسجيلها حرفيا كما هي ،أو عبر تحليل عناصرها
واستكشاف مضامينها ،ما ظهر منها وما ل يظهر .فإذا نقل الفنان الطبيعة إلى لوحته كما هي ،فذل يعني أنه ل
يضف جديدا ،وأنه ا يستطيع التعبير عن مواقف أو فلسفة خاصة به ،وأن إبداعه ا يتجاوز مرحلة التقليد التي
ا حيوية فيها.
والطبيعة ،في مجال اإبداع ،تلع دورها كينبوع ماء يستقي منه المبدع ألفاظه ومفرداته ،ولكي تعبر هذه
المفردا عن حقيقتها فابد لها من أن تسمو إلى مستويا عواطف اإنسان ومشاعره وتحتوي كيانه كله .إن
عد استلها الطبيعة قد يعرض المبدع إلى تقليل قدرته على التجديد ،ويحد من قابليته على اابتكار .والطبيعة
دائمة العطاء ،فهي تعطي المبدع الكثير مما فيها من بدائع اأشياء؛ اللون والحركة ،والصخ والهدوء ،وكل
المتناقضا  .فليس للطبيعة شكل ثاب أو مظهر محدد ا تخرج عنه ،فمنذ أن وجد اإنسان وهو يحاول تقليد
الطبيعة ،وتفسير ظواهرها تفسيرا تتفق مع ذوقه وأهدافه ،واتجاهاته وفلسفته في الحياة ،وهو يتأملها
ويحاورها ويناجيها ويتعامل معها كرفيق وصديق ،يعطيها مرة وتعطيه مرة ،بتفاعل وتناغ وتجاذ  .واستلها
المبدع للطبيعة يقتضي إعادة تشكيلها من حالتها القائمة المعتادة إلى حالة أخرى تعتمد على تفكي أجزائها إلى
قطع مختلفة ،ث إعادة تجميعها من جديد على شكل رموز مستمدة من الطبيعة نفسها.
ح الطبيعة ،أو لـنـقـل عشق الطبيعة ،سمة من سما اإبداع ،وليس ثمة مبدع ،سواء أكان أديبا أ فنانا
أ عالما فيزيائيا ،إا وله صلة بالطبيعة مع اختاف مستويا هذه الصلة وقوتها .ولقد وجد الكثيرون من
العباقرة والمبدعين ماذا له في الطبيعة ،وارتموا في أحضانها مستلهمين مظاهرها في أعماله اإبداعية.
========================
المرجع :د -عادل األوسي " :اإبداع والعبقرية" ،دار الفكر العربي ،القاهرة
 ،الصفحا  ( 1- 1- 1:بتصرف).
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امادة :اللغة العربية – السنة أول – الدورة العادية
اقرأ النص ،ث أج عن اأسئلة اآتية:
المجال الرئيس اأول :درس النصوص (  01نقط )
 -0احظ العنوان وبين عاقته بمضمون السطرين اأولين من الف رة الث لثة من النص ヱ .................................ن
 حدد ال ضية اأس س التي يع لج النص ヱ ..............................................................................ن لم ذا اعتبر الك ت الطبيعة م مة جدا في عملية التكوين اأولي أ عمل فني؟ ヱ ..................................ن يتوزع النص ح ان دالي ن :ح ل اإبداع وح ل الطبيعة .اجرد بعض األف ظ والعب را الدالة عل كل ح ل من م ،ث حدد العاقة بين م  ،مستعين ب لجدول اآتي ヲ ............................................................................:ن
األفاظ والعبارا الدالة على اإبداع

األفاظ والعبارا الدالة على الطبيعة

العاقة بين الحقلين

 حلل قول الك ت  " :ليس ثمة مبدع  ...إا وله صلة ب لطبيعة مع اختاف مستوي هذه الصلة وقوت "  ヱ ........ن يطغ عل النص اأسلو التقريري المباشر ،مثـل لذل بم ين س  ،موضح سب توظيف الك ت هذا اأسلو  ヱ ...ن رك م توصل إليه من إج ب في خاصة مركزة ،مع إبداء رأي الشخصي في موضوع النص ン................نالمجال الرئيس الثاني :مكون علو اللغة (

نقط )

 - ヱاستخرج من النص مصدرين اثنين مختلفين في الوزن ،محددا وزني م وفعلي م  ،ووزني فعلي م  ،مع الشكل الت ،
مستعين في ذل ب لجدول اآتي ヲ ............................................................................................ :ن
المصدر

الفعل

وزنه

وزنه

................................. – ヱ

........................................

.........................................

..........................................

.................................. - ヲ

........................................

.........................................

..........................................

 -ヲاي بجملتين مفيدتين ،تتضمن اأول طبا إيجا  ،والث نية أمرا بصيغة مصدر نائ عن فعل اأمر ヲ ............ن

المجال الرئيس الثالث :درس التعبير واإنشاء (

نقط )

جاء في النص « :فإذا ن ل الفن ن الطبيعة إل لوحته كم هي ،فذل يعني أنه ل يضف جديدا ،وأنه ا يستطيع التعبير عن
مواقف أو فلسفة خ صة به ،وأن إبداعه ا يتج وز مرحلة الت ليد التي ا حيوية في ".
توسع في تحليل هذه الفكرة ،مستثمرا في ذل ما استفدته من تقنيا مهارة توسيع

فكرة.
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دليل التصحيح
تشكل العناصر المقترحة في هذا الدليل إطارا عاما يسترشد به السادة اأساتذة في تصحيح إنجازا المترشحين

المجال الرئيس اأول :درس النصوص (  1نقط )
 بماحظة عنوان النص وقراءة السطرين اأولين من الف رة الث لثة ،يتبين أن مضمون هذين السطرين يوضح العاقةال ئمة بين اإبداع والطبيعة ،ويفسره انطاق من كون الطبيعة المصدر الذ يست ي منه المبدع موضوع إبداعه
وطر التعبير عن  ヱ ......................................................................................................ن
 يفترض في إج ب المترشحين اإش رة إل أن النص يع لج عاقة اإبداع ب لطبيعة ،من منظور يعتبر الطبيعةمصدر إل لكل عمل إبداعي ،شريطة أا ي ف المبدع عند حدود الت ليد السطحي لمظ هر الطبيعة ،وأن يعمل عل تفكي
أجزائ وإع دة تجميع بم يتن س وخصوصي العمل اإبداعي ヱ ......................................................ن
 ت بل اإج ب الدالة عل ف المترشحين دور الطبيعة في العملية اإبداعية ب عتب ره مصدر إل ووحيللمبدع ヱ ..........................................................................................................................ن
 الح ان الدالي ن والعاقة ال ئمة بين م  ヲ .................................................................................ناألفاظ والعبارا الدالة

األفاظ والعبارا الدالة

على حقل اإبداع

على حقل الطبيعة

المبدع ،العمل الفني ،اإل ،

البيئة ،ينبوع ،م ء ،اللون،

العاقة بين الحقلين

العاقة بين الح لين عاقة

التجديد ،اابتك ر ،اأدي  ،الفن ن  ....الحركة ،الصخ  ،ال دوء  ...تف علية أو م في معن ه من تب دل

( نصف نقطة )

( نصف نقطة )

وتن غ  ،أ أن الطبيعة تمثل
مصدرا لإبداع ،واإبداع
يتف عل مع الطبيعة ويستمد
من موضوع ته وأدواته التعبيرية.

( نقطة واحدة )
 -يراع في ت وي إج ب

المترشحين قدرت

عل االتزا بمحتوى ال ولة وتحليل بم ين س  ،وبلغة سليمة ヱ ......ن
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الصفحة:

2/2

عناصرإجابة وسل التنقيط

 - ヶت بل اإج ب الدالة عل إدرا المترشحين طبيعة اأسلو التقريري في النص ،وت دي أمثلة من سبة عنه ،مع
اإش رة إل أن طغي ن هذا اأسلو يرجع إل رغبة الك ت في ت ري موقفه وأفك ره من المتل ي وتأكيده عبر إبراز
العاقة ال ئمة بين اإبداع والطبيعة ヱ ........................................................................................ن
 -Αيراع في ت وي إنج زا المترشحين قدرت عل تركي إج ب ت الس ب ة في الف والتحليل ،بتركيز ووضوح،
ومن قشة طبيعة العاقة ال ئمة بين اإبداع والطبيعة ،وإبداء الرأ الشخصي في ال ض ي التي ع لج النص ン..........ن
المجال الرئيس الثاني :مكون علو اللغة (  4نقط )
 – ヱالمصدران ووزن هم وفعاهم ووزن فعلي م (أمثلة لاستئن س ف ط)  ヲ .............................................ن
المصدر

وزنه

الفعل

وزنه

تكوين

تفعيل

كون

فعل

استلها

استفعال

استله

استفعل

( يُمنح ربع ن طة لكل جوا صحيح )

 - ヲت بل كل جملة ت مة ومفيدة تتضمن:
 طبا إيجا ( مث ل :هذا الش يح المط لعة ويكره مراف ة أصدق ء السوء ) ヱ ...................................ن أمرا بصيغة مصدر نائ عن فعل اأمر ( :مث ل :اهتماما ب ل راءة ف ي غذاء للروح ) ヱ ............................نالمجال الرئيس الثالث :درس التعبير واإنشاء (  6نقط )
يُـفترض في إنج ز المترشح م يأتي:
 االتزا بت ني م رة توسيع فكرة  ヲ ................................................................................. ..ن وضوح الفكرة والتعبير المن س عن  ヲ .................................................................................ن -سامة اللغة واحترا عام الترقي  ヲ ................................................................................ن

