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 أزمــــــة الفنـــــــــــــــون: العنــــوان                                :النــــــــص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ثــــــــم أجـــــــــــب عن األســــــئلة اآلتــــــــــــية يةــــأنـــــاقرأ النـــــص قراءة مت                       

 (نقط8)القــراءة : يس األول ــــــــــــــــــــال الرئـــــــــــــــــالمجــــ

              (ن1)مالحظة النص 

 :ـ عٌن المجال الذي ٌنتمً إلٌه النص من بٌن ما ٌلً  1                     

 ً الثقاف/ـ المجال الفنً       ـ المجال االجتماعً       المجال السكانً              ـ                         

 :ـ حدد الجزء الذي ٌتطابق مضمونه مع عنوان النص من بٌن ما ٌلً  2                     

 ـ وسط النص                   ـ نهاٌة النص     ـ بداٌة النص                                        

            (ن1)لفــــــهم ا 

 :ـ اشرح بالمرادف اللفظتٌن اآلتٌتٌن حسب سٌاقهما فً النص  3                     

 ـ جــدوى                   ـ ٌتغلغل                         

 ـ ما أثر تكنولوجٌا المعلومات على فن الشعر ؟ 4                     

            (ن3)لتحـــــــــــــــــــليل ا 

 .ـ استدل من النص بعبارتٌن تدالن على أزمة الفنون  5                     

 هل وصل الفن إلى طرٌق مسدود نتٌجة سلطة الحاسوب الذي كاد : ـ ما المقصود بتساؤل الكاتب  6                     

 ٌلغً الفنان اإلنسان؟                         

 . من القٌم التً ٌتضمنها النص ـ أبرز قٌمة 7                     

           

           

و ظـــل كل إنسان ٌأخــذ منه قدر  ،بل ظل ٌنشئه فً كل زمان و مكان ،عمومال اإلنسان منذ وجد عن الفن لم ٌتخ
ولكــن هل ٌحس  ،و اآلخر من الرسم و هكذا دوالٌك وهذا ٌنهل من فن الموسٌقى، فهذا ٌأخذ من فن الشعر،.ما ٌستطٌع 

فالمالحظ الٌوم ٌا  ون ال،اإلنسان بنفع الفن وجدواه كما ٌحس بنفع مالبسه وجدوى طعامه وشرابه؟ الجواب طبعا سٌك
نفعها  لى دائرة األعمال التً ٌتغلغل دارس الفنون، أن اإلبداع الفنً قد خرج من دائرة األعمال النافعة نفـــعا مباشرا إ

على حسب قدرة كل واحد منا  ،ردٌاإن الفن الحقٌقً هو الذي ٌتم حٌن ٌتلقاه المتذوق تلقٌا ف ،متخفٌا فً النفس البشرٌة
 .جمال فً الفــــن الذي ٌعشقه رؤٌة ال

 هـــذه أخــطــــر  ولعل ،نها تتعرض إلى العدٌد من األزماتإن المتأمل فً واقع الفنون ٌالحظ الٌوم كذلك أ 
 ــلى األزمات هً التً فجرتها تكنولوجٌا المعلومات على جمٌع جبهات منظومة اإلبـــداع الفنً وفً كــل المجاالت وعـــ

ٌهٌم على وجهه تائها   ! حـالــه فما أقسى ونذكر هنا على سبٌل المثال ال الحصر فن الشعر، .ا دون استثناءاختالف أشكاله

 أصبح حتى قٌل إن عدد من ٌقرأ الشعر، ألعاب الفٌدٌو، وعوالم ،ٌبحث عن جمهوره وقد سلبه منه إعالم عصر المعلومات
ظل ٌدرأ عن نفسه خطر الموت، فً فكٌف  رفٌقه القدٌم، أقل ممن ٌقرضونه، وموقف المسرح ال ٌقل تراجٌدٌة عن الشعر،

عادة البث ،أما السٌنما صنٌعة ذلك الوسٌط اإللكترونً الذي ٌبدو معادٌا للعروض الحٌة لشدة شغفه بفنون التسجٌل وإ
أشد القلق أمام تكنولوجٌا المعلومات التً ال ترى السٌنما إال جنسا من أجناس    التكنولوجٌا وطفلتها المدللة ، فقد باتت قلقة

 .ه التكنولوجٌاالفنون علٌه أن ٌذوب تماما فً مزٌج الوسائط المتعددة التً استحدثتها هذ

لذي اسدود نتٌجة سلطة الحاسوب إن هذا األمر ٌدع كل مهتم ٌتساءل هل وصل الفن ـ أو كاد ٌصل ـ إلى طرٌق م   

ر الدارسٌن ـ أن نبحث عن جدوى فاألجدر بنا ـ معش وٌحول الفن إلى مجرد ترفٌه و تسلٌة ؟ كاد ٌلغً الفنان اإلنسان،

 و من رؤٌة الجمال، و من تذوقه و جعـــله وسٌلـــــة  الفنون فً مدى تمكٌنها من رؤٌة نفوسنا فً انفعاالتها و عواطفها،

 .ٌجر التكنولوجٌا خلفه لٌجعلها فً خدمة التثقٌف الجاد  بالرٌادة، المــتــشــبث لفنفنعم ا ،للتهذٌب و كسب المعرفة   

 (بتصرف)ومابعدها491ص /2001س 276ع /عالم المعرفة. الثقافة العربٌة و عصر المعلومات: مصدر النص                                            
 

Genious
Typewritten text
www.9alami.com



               

                   (ن1: )التركــــــــــــــــــــيب  

 .النص من أفكار مبدٌا رأٌك حول موقف الكاتب من عالقة التكنولوجٌا بالفنون ـ لخص ما ورد فً  8                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     

 (نقط 0)الدرس اللغوي : المجـــــــــــــــــــال الرئيس الثاني     

 

 (ن1) بعد نقلها فً ورقة التحرٌرـ اشكل الكلمات التً تحتها خط فً النص  1                   

    (ن1) : ـ استخرج من النص ما ٌلً  2                   

                                    أسلوب استفهام ٌدل على الحال 

                                    أسلوب اختصـــــــــــــاص 

                                    أسلوب تعـــــــــــــجب 

                                    أسلوب مــــــــدح         

 (ن1) .ـ حول االسم المنادى الوارد فً النص إلى شبٌه بالمضاف مع الشكل التام  3                 

 (ن1)     "المبدع الرسامنعـــم :"أضمر الفاعل فً الجملة اآلتٌة مع الشكل التام ـ  4                 

 (ن6.0) مع الشكل التام  تدل على عدد ممنوعة من الصرفـ كون جملة مفٌدة تشتمل على صفة  5                 

 (ن6.0)          :ـ بٌن اسم التفضٌل الوارد فً الجملة التالٌة،وحدد طرٌقة صٌاغته  6                 

 ( المبدعون األفاضل هم من ٌكونون فً خدمة المواطنٌن)                          

 (ن1) ساهموا فً تربٌة النشء يا فـــنانـــــونأنتم : ـ أعرب ما تحته خط فٌما ٌلً 7                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         

 (نقط0 )التعبـــــــير : المــــــــــــــــجال الرئــــــــــــيس الثـــــــــــالث      

 

 : نــــــــــص المــــــــوضوع                 

 

 التً تهدد هوٌتنا  العنف والقٌم السلبٌة، تشٌع انتشرت فً اآلونة األخٌرة أفالم سٌنمائٌة و رسوم متحركة،"           
 .و كٌاننا و بالتالً تبعدنا عن الثقافة الحقٌقٌة           

 
 درسته فً مهارة  موظفا ما اكتب موضوعا نقدٌا تصدر فٌه حكما على هذه األعمال الفنٌة،                           

 "لحكـــــــــمالنقـــــــــــد و ا                            
                         

  
     


