
 
 

 السنة الثانية ليسانس                                                                                2021مارس 31 األربعاء

 تخصص أدب عربي                                                                                11:00-10:00التوقيت:

                            

 دبألامتحان السداسي الرابع في مقياس نظرية ا                          

 

 بدقة و اختصارالتالية  األسئلة علىأجب 

 ! ذلك ح، وض  اإلبداعيةصر العملية اعنى نظرية األدب بجميع عنت   -1
 ! دبيتاريخ األدبي والدب والنقد األاألح الحدود الفاصلة بين نظرية وض   -2
 ! كل من أفالطون و أرسطو  عندقارن بين مفهوم المحاكاة  -3
 ر عن ذاته". ما المقصود بذلك؟عب  رفع أنصار نظرية التعبير شعار "دعه ي   -4
 ! ن  االبداع فعالية اجتماعية، اشرح ذلكأترى نظرية االنعكاس  -5

 
 
 
 

 بالتوفيق                                                                                             



 النموذجية اإلجابة                                       

 :1الجواب 

األديب و العمل األدبي،  ة األدب يعني بيان العالقة القائمة بين حيث أن  البحث في نشأ اإلبداعيةصر العملية اتعنى نظرية األدب بجميع عن
ي كما أن  البحث في طبيعة األدب يعني بيان جوهر األعمال األدبية أي خصائصها و سماتها العامة، و أخيرا فإن  البحث في وظيفة األدب يعن

 نقاط 4.بيان العالقة بين األدب و جمهور القراء أي بيان أثر األدب في المتلقين

 :2الجواب 

حبه، و الناقد يتعامل النص ليبين مواطن الجودة و الرداءة و اخ مع النص ليبين الظروف و المالبسات التي أحاطت به و بصر يتعامل المؤ 
 ن لنا مدى انفعاله به أو ليصدر لنا حكما أو تقويما له، أما المنظر األدبي فإنه يهتم بجملة من النصوص ال لكي يصدر  أحكاماأسبابهما أو ليبي

 نقاط 4صور انفعاله إزاء هذه العمال و إنما لكي يستنبط مبادئ عامة شاملة تبين حقيقة األدب و أثره كظاهرة عامة أيضا.أو ي

 :3الجواب

ذي استخدمه أفالطون لكنه يمنحه مفهوما جديدا متباينا عن مفهوم يرى أرسطو أن الشعر نوع من المحاكة، و هو يستخدم المصطلح ذاته ال
إذا كان  و و الحقيقة الخالصة. أفالطون الذي كان يرى أن الشعر محاكاة للمحاكاة و بالتالي فهو صورة مزيفة و مشوهة عن عالم المثل

الفنون، و يرى  علىإن  أرسطو قد قصر مفهوم المحاكاة م مفهوم المحاكاة على كل شيء في الواقع أو في العالم الطبيعي، فأفالطون قد عم  
يحاكي ما هو موجود بل يحاكي ما يمكن أن يكون أو  أن  األديب حين يحاكي فإنه ال ينقل فقط بل يتصرف في هذا المنقول، و أن  الشاعر ال

 نقاط 4.ينبغي أن يكون بالضرورة أو احتمال ما

 :4الجواب 

في المجتمع البرجوازي الجديد و أن المجتمع كله أصبح مبنيا على المفاهيم الفردية، فأصبح الفرد عالما  حجر الزاوية و الفردية أصبح الفرد
 نقاط4.الحرية، الشعور، الوجدان و العاطفة، و أصبح للفرد حقوق كما كان للمجتمع حقوق أيضا األصيلقائما بذاته وجوهره 

 : 5الجواب

االجتماعي، فهو حتى لو كان معزوال في خرين ينتقل فعله من االطار الفردي إلى االطار لحظة التي يكتب فيها ليتصل باآلإن  األديب وفي ال
حجرة ال يستطيع إال أن يفكر في اآلخرين و يحاورهم فالعمل األدبي نتيجة جهد فردي متميز لكن حصيلته الفكرية و الشعورية مستمدة من 

 نقاط 4عالقة األديب بالمجتمع الذي يعيش فيه.


