
 

 31/03/2021التار�خ:            العر�ي                                   قسم اللغة واألدب 

 11:00-10:00التوقیت:                                   السنة الثان�ة تخصص نقد+لسان�ات

 لسداسي الثالثالدورة العاد�ة لمتحان اإلجا�ة النموذج�ة ال

 نظر�ة األدب في مادة

 

 5/5 يف�ح املنظرون �� تقديم �عر�ف محدد لألدب، ملاذا �� رأيك؟ لم -1

 شعب متلم يف�ح املنظرون �� تقديم �عر�ف محدد لألدب ألن مفهوم األدب  اإلجابة:

ر زوايا النظر إليھ متعددة لعدة مجاالت؛ وألن  متفرعو 
ّ
باختالف املنظر�ن، ف�ل منظ

نھ خاضع ، أل املتغ�� واملتحول ال �ستوعب �ل جوانب هذا املفهوم �عر�فا ناقصا يقدم 

تماما حيث يرى ا�حدود الفاصلة ب�ن األدب والالأدب غ�� وا�حة ؛ وألن للثقافة

ل�ل نمط من أنماط ا�خطاب املوصوف عادة بأنھ أد�ي "أقر�اء" ال  «تودوروف أن 

 »أدبي�ن هم أقرب إليھ من أي نمط آخر

، والنقد األد�ي �� عالقة تالزمية ة األدبية والتار�خ األد�يالعالقة ب�ن النظر� -2

 5/5 كيف ذلك؟

� �يتأثر و�ؤثر اإلجابة: املقصود بالعالقة التالزمية هو أن �ل طرف من األطراف 

ا النقد �ستع�ن ��ال�ي  تصوغ القواعد واملفاهيم ا�جردةاألطراف األخرى؛ فالنظر�ة 

 عن التار�خ األد�ي الذي يتتبع تطوراتال�ستغ�ي وكالهما لتقييم األعمال األدبية، 

 من �عدل النظر�ة قواعدهااألعمال األدبية والتصورات النقدية والنظر�ة، حيث 



ورة وهكذا �� درصده التار�خ األد�ي ع�� العمل األد�ي الذي الطارئ خالل هذا ا�جديد 

 مستمرة ولهذا توصف بأ��ا عالقة تالزمية.

ب�� إ�� الفلسفة املثالية العقلية �� ح�ن �ستند نظر�ة التع�اة �ستند نظر�ة ا�حا -3

 5/5 ما الفرق بي��ما؟ .إ�� الفلسفة املثالية الذاتية

 اإلجابة:

 أوجھ االختالف أوجھ التشابھ

�لتاهما استندت إ�� فلسفة  -

 مثالية

 �لتاهما اهتمت باألدب وقوانينھ -

�لتاهما فضلت نوعا أو أنواعا  -

ع�� حساب أنواع أخرى 

 (تفضيل الشعر ع�� الن��)

ا�حا�اة ركزت ع�� العقل  -

(فلسفة مثالية عقلية) أما 

التعب�� فأولت االهتمام للعاطفة 

 (فلسفة مثالية ذا�ي)

ا�حا�اة فضلت األنواع الشعر�ة  -

املوضوعية (املسر��) �� ح�ن 

فضلت التعب�� األنواع  الشعر�ة 

 الذاتية (الوجدا�ي)

ا�حا�اة ركزت ع�� ال�خص  -

صفھ نمطا أو أنموذجا؛ أما بو 

 التعب�� فاعت��تھ ذاتا متفردة 

ا�حا�اة اعتنت بأدب الطبقة  -

األرستقراطية �� ح�ن اعتنت 

نظر�ة التعب�� بأدب الطبقات 

 الدنيا

 



ة سف�� والبنية العليا عالقنظر�ة اال�ع�اس أن العالقة ب�ن البنية ال�عت��  -4

 5/5 .جدلية، إشرح ذلك

السف�� العالم املادي �التجارة واالقتصاد وا�جتمع يقصد بالبنية  اإلجابة:

العليا ف�ي مجال الفكر والفلسفات والفنون ؛ أما البنية بطبقاتھ ا�ختلفة

...؛ والعالقة ب�ن البنيت�ن �� عالقة جدلية؛ أي أن �ل بنية تحاول  واآلداب

ا � هذا ا�جدل م�سيط ع� مثال، وكالهيمنة والتغلب ع�� األخرى فتؤثر ف��ا

حدث �� أرو�ا فلما �انت األنظمة اإلقطاعية سائدة اقتصاديا والتقسيم الطبقي 

ولكن  ؛للمجتمع  أفرز فلسفات وأف�ارا �عزز هذا النظام و�� الفلسفات املثالية

ملا ظهر مفكرون وفالسفة وأدباء يحملون فكرا مغايرا يدعو للتحرر واملساواة 

واالقتصادي األورو�ي فظهرت ال��جواز�ة وزال  أثروا �� النظام االجتما��

التقسيم الطبقي فظهرت آداب وفلسفات جديدة وهكذا يبقى الصراع ب�ن 

 البنيت�ن الذي �س�ى جدال.

 مالحظات:

 األخطاء اإلمالئية والنحو�ة وال��كيبية تنقص من قيمة اإلجابة. -

 بة.إللغاء اإلجاا�جمع ب�ن املعلومات ا�خاطئة وال�حيحة �� إجابة واحدة يؤدي  -

 

 

 

 بالتوفيق ل�جميع/ أستاذة املادة

 


