
 
 نظرية الشعرالمتحان المختصرة اإلجابة النموذجية 

 تخصص: أدب حديث ومعاصر.
 أهم ما تتضمنه اإلجابة مع سّلم التنقيط

     

 ن1 ------------ توطئة )إبراز أهمية الموضوع( 

لبحث عن معايير امفهوم التجديد عند الرابطة القلمية يتوقف على نظرتهم المستقبلية للشعر كي يبقى خالدا، لذا وجب      
 ن1.1 ------ جديدة تصون ذلك، ويحّدد ميخائيل نعيمة شروطا هي: اإلفصاح، الحقيقة، الجميل، الموسيقى.

أسره، واالتحاد معانقة الكون بأما مفهوم الشعر عندهم فيتمثل في كونه فنا وقّوة إبداعية تحتضن اإلنسانية والطبيعة و      
 ن1.1 -----------أن يكون عبدا خالصا لنفسية الشاعر وميوله. مع كل ما فيه، وال ينبغي للشعر 

مجهودات خليل مطران في مبادرته في تأسيس -الرابطة القلمية من مجهودات عربية تمثلت فيما يلي: استفادت      
رة على مدرسة الديوان التي وضعت معالم الرومانسية حيث وقفت ثائ –الرومانسية العربية ونظرته المستقبلية للشعر العربي. 

   ن1.1 ----------استفادت الرابطة القلمية من سلبيات المدرسة اإلحيائية.  –الكالسيكية الجديدة. 

خاصة منها  ،كما استفادت الرابطة من اآلداب العالمية الغربية بفعل احتكاكها بفضاءاتها األدبية والنقدية والفلسفية     
اإلنجليزية، وتأثرها بمدرسة النبوءة والمجاز، وبالفيلسوف الشاعر )رالف والد إمرسن(، الذي يدعو إلى االعتناء بكل ما هو 

  ن1.1 --------روحي. 

 .ن9 ---- (ست خصائص على األكثرأما عن خصائص الشعر عند الرابطة القلمية فتتمثل فيما يلي: )     

 / معانقة الطبيعة والتالحم معهاالنزعة اإلنسانية / تمجيد الحرية / الثورة على اإلحيائيين / الرومانسية الرمزية 

 (.ن1+ شرح مختصر  ن5.1النزعة الفلسفية التأملية / الشعر المنثور / الشعر القصصي. )ِذكر الخاصية 

 .ن1 -----الخاتمة      
 .ن1.1 ------أسلوب عرض اإلجابة  /  ن1.1 -----اللغة      

        

 / د. يحي سعدوني. بالتوفيق

 

 



 

 علم الجمالالمتحان المختصرة اإلجابة النموذجية 
 تخصص: نقد ومناهج

 أهم ما تتضمنه اإلجابة مع سّلم التنقيط

     
 ن1 ------------ توطئة )إبراز أهمية الموضوع( 

 :مثلن( 2-------فقط  ينبمفهوممفهوم التذوق الفّني )االكتفاء      
 .حالة انجذاب بين الذات واألثر الفني الكتشاف المستور منه 
 .تقدير العمل من مضمونه وصورته، ويتسم بالكلية وليس باألجزاء 

إّن التذوق الفني مرتبط بالخبرة الجمالية، التي تعني قدرات المتلقي في إبداء حكمه عن الموضوع أو األثر الفني      
 ن1 ---- بكثير من المصداقية والموضوعية. وقد تظهر الخبرة بأوصاف متباينة عند الباحثين:

 .5.1+5.1 --------- الخبرة الجمالية تخييل، وللعقل دور كبير في التذوق 
 5.1+5.1 ------------ إدراك، واألولوية لإلدراك الحّسي. الخبرة الجمالية 
 .دراك جمالي  5.1+5.1 ---- الخبرة الجمالية مرّكبة من موضوع أو أثر فني، وا 

نما يمّر عبر مراحل مرتّبة تتأّسس بنفسها لدى المتذّوق:  ن1 التذوق الفني ال يأتي دفعة واحدة وبطريقة عشوائية، وا 
 .)5.1+5.1 --- مرحلة االستعداد، )االستعداد لتذوق ذلك األثر الفني، وقبول النظر فيه 
 .)....5.1+5.1 --- مرحلة التركيز، )على العمل ذاته، وعلى عناصره المكّونة، وأدواته 
  .)5.1+5.1مرحلة اكتمال اإلدراك، )من جوانبه المختلفة، وانغماس المتذوق في عمق األثر الفني 

إّن التذوق الصحيح والموضوعي للعمل الفني يولِّد بالضرورة حكما إيجابيا، بعيدا عن الذاتية المفرطة وعن التعسف، لذا 
 ن1 -----ينبغي أن يرتكز هذا التذوق على مقّومات متينة، أهمها: 

 .ن1 ----- الدربة والخبرة في مجال التذوق وفي مجال الموضوع األثر 
 ن1 ------------ فني والرغبة في النظر فيه.العاطفة إزاء العمل ال 
 .ن1 ------------ أخالقيات ممارسة التذوق وااللتزام بالموضوعية 

 ن2 ------الخاتمة      
 .ن1.1 ------/ أسلوب عرض اإلجابة   ن1.1 -----اللغة      

 
 / د. يحي سعدوني. بالتوفيق


