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الدلورة العادية

دور

اإلبداع لوالطبيعة
تعد الطبيعة أحد الرلوافد المهمة للمبدعين ،سلواء أكانت هذه الطبيعة هي بيئة الفنان ذاتها أم المناخ العام
الذي يتنفس فيه المبدع لويستلهم منه مصادر عمله .لوالبيئة ،بال شك ،تختلف من مكان إل مكان ،لومن زمن إل
زمن ،لولقد استطاع المبدع ،لوخاصة الفنان ،لومنذ فجر التاريخ ،أن يترجم البيئة ألو الطبيعة المحيطة به ترجمات
متعددة تتفق مع فلسفته لوعقيدته.
إن الطبيعة مهمة جدا في عملية التكلوين األلولي ألي عمل فني ،ذلك ألن بيئة الفنان تلوحي له باإللهام .لومن
هنا تعددت أساليب اإلبداع في استلهام الطبيعة ،إما بتسجيلها حرفيا كما هي ،ألو عبر تحليل عناصرها
لواستكشاف مضامينها ،ما ظهر منها لوما لم يظهر .فإذا نقل الفنان الطبيعة إل للوحته كما هي ،فذلك يعني أنه لم
يضف جديدا ،لوأنه ال يستطيع التعبير عن ملواقف ألو فلسفة خاصة به ،لوأن إبداعه ال يتجالوز مرحلة التقليد التي
ال حيلوية فيها.
لوالطبيعة ،في مجال اإلبداع ،تلعب دلورها كينبلوع ماء يستقي منه المبدع ألفاظه لومفرداته ،لولكي تعبر هذه
المفردات عن حقيقتها فالبد لها من أن تسملو إل مستلويات علواطف اإلنسان لومشاعره لوتحتلوي كيانه كله .إن
عدم استلهام الطبيعة قد يعرض المبدع إل تقليل قدرته عل التجديد ،لويحد من قابليته عل االبتكار .لوالطبيعة
دائمة العطاء ،فهي تعطي المبدع الكثير مما فيها من بدائع األشياء؛ الللون لوالحركة ،لوالصخب لوالهدلوء ،لوكل
المتناقضات .فليس للطبيعة شكل ثابت ألو مظهر محدد ال تخرج عنه ،فمنذ أن لوجد اإلنسان لوهلو يحالول تقليد
الطبيعة ،لوتفسير ظلواهرها تفسيرات تتفق مع ذلوقه لوأهدافه ،لواتجاهاته لوفلسفته في الحياة ،لوهلو يتأملها
لويحالورها لويناجيها لويتعامل معها كرفيق لوصديق ،يعطيها مرة لوتعطيه مرة ،بتفاعل لوتناغم لوتجاذب .لواستلهام
المبدع للطبيعة يقتضي إعادة تشكيلها من حالتها القائمة المعتادة إل حالة أخرى تعتمد عل تفكيك أجزائها إل
قطع مختلفة ،ثم إعادة تجميعها من جديد عل شكل رملوز مستمدة من الطبيعة نفسها.
حب الطبيعة ،ألو لـنـقـل عشق الطبيعة ،سمة من سمات اإلبداع ،لوليس ثمة مبدع ،سلواء أكان أديبا أم فنانا
أم عالما فيزيائيا ،إال لوله صلة بالطبيعة مع اختالف مستلويات هذه الصلة لوقلوتها .لولقد لوجد الكثيرلون من
العباقرة لوالمبدعين مالذا لهم في الطبيعة ،لوارتملوا في أحضانها مستلهمين مظاهرها في أعمالهم اإلبداعية.
========================
المرجع :د -عادل األللوسي " :اإلبداع لوالعبقرية" ،دار الفكر العربي ،القاهرة
طبعة  ،2002الصفحات ( 101-101-101:بتصرف).
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املادة :اللغة العربية – السنة ألاولى – الدورة العادية

اقرأ النص ،ثم أجب عن األسئلة اآلتية:
المجال الرئيس األول :درس النصوص (  01نقط )
 -0الحظ العنوان وبين عالقته بمضمون السطرين األولين من الفقرة الثالثة من النص 1 .................................ن
 - 2حدد القضية األساس التي يعالجها النص 1 ..............................................................................ن
 -3لماذا اعتبر الكاتب الطبيعة مهمة جدا في عملية التكوين األولي ألي عمل فني؟ 1 ..................................ن
 -4يتوزع النص حقالن دالليان :حقل اإلبداع وحقل الطبيعة .اجرد بعض األلفاظ والعبارات الدالة على كل حقل منهما،
ثم حدد العالقة بينهما ،مستعينا بالجدول اآلتي 2 ............................................................................:ن
األلفاظ والعبارات الدالة على اإلبداع

األلفاظ والعبارات الدالة على الطبيعة

العالقة بين الحقلين

 -5حلل قول الكاتب " :ليس ثمة مبدع  ...إال وله صلة بالطبيعة مع اختالف مستويات هذه الصلة وقوتها"  1 ........ن
 -6يطغى على النص األسلوب التقريري المباشر ،مثـل لذلك بما يناسب ،موضحا سبب توظيف الكاتب هذا األسلوب 1 ...ن
 -7ركب ما توصلت إليه من إجابات في خالصة مركزة ،مع إبداء رأيك الشخصي في موضوع النص 3................ن
المجال الرئيس الثاني :مكون علوم اللغة (  4نقط )
 - 1استخرج من النص مصدرين اثنين مختلفين في الوزن ،محددا وزنيهما وفعليهما ،ووزني فعليهما ،مع الشكل التام،
مستعينا في ذلك بالجدول اآلتي 2 ............................................................................................ :ن
المصدر

وزنه

الفعل

وزنه

................................. – 1

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

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

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

.................................. - 2

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

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

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

 -2ايت بجملتين مفيدتين ،تتضمن األولى طباق إيجاب ،والثانية أمرا بصيغة مصدر نائب عن فعل األمر 2 ............ن

المجال الرئيس الثالث :درس التعبير واإلنشاء (  6نقط )
جاء في النص « :فإذا نقل الفنان الطبيعة إلى لوحته كما هي ،فذلك يعني أنه لم يضف جديدا ،وأنه ال يستطيع التعبير عن
مواقف أو فلسفة خاصة به ،وأن إبداعه ال يتجاوز مرحلة التقليد التي ال حيوية فيها".
توسع في تحليل هذه الفكرة ،مستثمرا في ذلك ما استفدته من تقنيات مهارة توسيع

فكرة.
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املستوى:
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الدورة العادية

دليل التصحيح
تشكل العناصر المقترحة في هذا الدليل إطارا عاما يسترشد به السادة األساتذة في تصحيح إنجازات المترشحين

المجال الرئيس األول :درس النصوص (  11نقط )
 -1بمالحظة عنوان النص وقراءة السطرين األولين من الفقرة الثالثة ،يتبين أن مضمون هذين السطرين يوضح العالقة
القائمة بين اإلبداع والطبيعة ،ويفسرها انطالقا من كون الطبيعة المصدر الذي يستقي منه المبدع موضوعات إبداعه
وطرق التعبير عنها 1 ......................................................................................................ن
 - 2يفترض في إجابات المترشحين اإلشارة إلى أن النص يعالج عالقة اإلبداع بالطبيعة ،من منظور يعتبر الطبيعة
مصدر إلهام لكل عمل إبداعي ،شريطة أال يقف المبدع عند حدود التقليد السطحي لمظاهر الطبيعة ،وأن يعمل على تفكيك
أجزائها وإعادة تجميعها بما يتناسب وخصوصيات العمل اإلبداعي 1 ......................................................ن
 -3تقبل اإلجابات الدالة على فهم المترشحين دور الطبيعة في العملية اإلبداعية باعتبارها مصدر إلهام ووحي
للمبدع 1 ..........................................................................................................................ن
 -4الحقالن الدالليان والعالقة القائمة بينهما 2 .................................................................................ن
األلفاظ والعبارات الدالة

األلفاظ والعبارات الدالة

على حقل اإلبداع

على حقل الطبيعة

المبدع ،العمل الفني ،اإللهام،

البيئة ،ينبوع ،ماء ،اللون،

العالقة بين الحقلين

العالقة بين الحقلين عالقة

التجديد ،االبتكار ،األديب ،الفنان  ....الحركة ،الصخب ،الهدوء  ...تفاعلية أو ما في معناها من تبادل

( نصف نقطة )

( نصف نقطة )

وتناغم  ،أي أن الطبيعة تمثل
مصدرا لإلبداع ،واإلبداع
يتفاعل مع الطبيعة ويستمد
منها موضوعاته وأدواته التعبيرية.

( نقطة واحدة )
 -5يراعى في تقويم إجابات المترشحين قدرتهم على االلتزام بمحتوى القولة وتحليلها بما يناسب ،وبلغة سليمة 1 ......ن
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عناصرإلاجابة وسلم التنقيط

 - 6تقبل اإلجابات الدالة على إدراك المترشحين طبيعة األسلوب التقريري في النص ،وتقديم أمثلة مناسبة عنه ،مع
اإلشارة إلى أن طغيان هذا األسلوب يرجع إلى رغبة الكاتب في تقريب موقفه وأفكاره من المتلقي وتأكيدها عبر إبراز
العالقة القائمة بين اإلبداع والطبيعة 1 ........................................................................................ن
 -7يراعى في تقويم إنجازات المترشحين قدرتهم على تركيب إجاباتهم السابقة في الفهم والتحليل ،بتركيز ووضوح،
ومناقشة طبيعة العالقة القائمة بين اإلبداع والطبيعة ،وإبداء الرأي الشخصي في القضايا التي عالجها النص 3..........ن
المجال الرئيس الثاني :مكون علوم اللغة (  4نقط )
 – 1المصدران ووزناهما وفعالهما ووزنا فعليهما (أمثلة لالستئناس فقط)  2 .............................................ن
المصدر

وزنه

الفعل

وزنه

تكوين

تفعيل

كون

فعل

استلهام

استفعال

استلهم

استفعل

( يُمنح ربع نقطة لكل جواب صحيح )

 - 2تقبل كل جملة تامة ومفيدة تتضمن:
 طباق إيجاب ( مثال :هذا الشاب يحب المطالعة ويكره مرافقة أصدقاء السوء ) 1 ...................................ن أمرا بصيغة مصدر نائب عن فعل األمر ( :مثال :اهتماما بالقراءة فهي غذاء للروح ) 1 ............................نالمجال الرئيس الثالث :درس التعبير واإلنشاء (  6نقط )
يُـفترض في إنجاز المترشح ما يأتي:
 االلتزام بتقنيات مهارة توسيع فكرة  2 ................................................................................. ..ن وضوح الفكرة والتعبير المناسب عنها  2 .................................................................................ن -سالمة اللغة واحترام عالمات الترقيم  2 ................................................................................ن

