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فـــن الــمــوسيــقــى

يعـتبـر الفــن من أكــثـر مظاهـر الثقافـة انتشارا وشيـوعا في المجتمعات اإلنسانية ،وهـذا
الشيــوع أو االنتشار هـو الذي جعــل بعـض العلماء يعـتبرونه أحـد العموميات األساسية في
الثقافة اإلنسانية ،ويذهبون إلى حـد القـول إن اإلنسان يميل بطبعـه إلى التعـبير عـن إحساسه
بالجمال ،وهذا معناه أن التعبير الجمالي هو خاصية من خصائص اإلنسان وإن كانت أساليب
وأشكال التعبير الفني تختلف من مجتمع آلخـــر.
إن الموسيقى يا شباب اليوم ،أفضل الفنون في الكشف عن مدى تأثير األوضاع والتقاليد
الثقافية في الفن وإنتاجه وتذوقه ،على اعتبار أن هذه التقاليد واألوضاع الثقافية التي تسود
مجتمعا من المجتمعات ،تتدخل في تشكيل الذوق العام السائد ،وتقديره وفهمه وتذوقه للفن .من
هنا نجد أن القطعة الموسيقية الواحدة التي يطرب لها شعب من الشعوب يرفضها شعب آخر ،وال
يكاد يستسيغها ،كما أن الموسيقى التي يطرب لها جيل من األجيال تبدو عديمة المعنى وخالية
من التوافق الموسيقي ورتيبة إلى حد الملل بالنسبة لجيل آخر ،وخيـر مثال على ذلك هو موقف
الكثيرين من أبناء األجيال الناشئة عندنا – نحــن العــرب  -من الموسيقى العربية وعدم تـذوقهم
لها.
إن الحضارة في أي عـصـر من العـصور تعتمد على الحياة االجتماعية والتاريخ السياسي
واألحوال الجغرافية ،إلى جانب اعتمادها على لغة البلد ،ومن هنا نجد صلة بين الموسيقى
واألدب وسائر الفنون مثل النحت والتصوير والرقص والتمثيل .فـنعــم الموسيقى الهادفة إلى
تربية الذوق والمساهمة في الحفاظ على الهوية ،والمعـتنية بالخصوصيات المحلية واإلقليمـية والجـهـوية

والــوطــنية.
عالـم الفـكــر :المـجلـد السادس – العدد  – 2ص  3وما بعدها ( بتصرف )
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اقرأ النص قــراءة متأنية وأجـــب عن األسئلة اآلتية في ورقة التحرير:
المجال الرئيس األول  :مكون القراءة (  8ن )
مالحظة النص  2 ( :ن )
 - 1حدد المجال الذي ينتمي إليه النص  5.0 ( .ن )
 – 2أبرزعالقة العنوان بالفقرة األخيرة من النص  5.0 ( .ن )
الــفــهـــم  1 (:ن )
 -1اشرح بالمرادف الكلمتين اآلتيتين حسب سياقهما في النص :يستسيغها  -السائــد 1 ( .ن )
2ــ استخلص فكرة النص األساس 1 (.ن )
التحليل  3 ( :ن )
 1ــ استخرج من النص أربعة ألفاظ أو أربع عــبارات دالة على المجال الذي ينتمي إليه  1 (.ن )
 1ــ استدِل من النص على أن تذوق الموسيقى يختلف باختالف الشعوب واألجيال 1.0(.ن)
3ــ أبرز قيمة من القيم التي يتضمنها النص ،مستدال على ذلك بما يناسب 5,0 ( .ن )
التركيب  1 ( :ن )
 -لخص أفكار النص ،مبديا وجهة نظرك في موقف األجـيال الحالية من الموسيقى العربية القديمة2( .ن)

المجال الرئيس الثاني  :مكــون الدرس اللغوي (  6ن )
 -1اشكل شكال تاما ما تحته خط في النص  ( :شبـاب  -التـقـالـيـد – الـعـرب -الهادفـة )1 ( .ن )
 -2استخرج من النص ما يأتي :أسلوب مدح وأسلوب نـداء 1 (.ن )
3ـ استفهم عن الجملة اآلتية حسب الجــواب اآلتي " :بلى الموسيقى مـهـدئة للنـفـوس " 1( .ن)
 4ــ ركب جملة مفيدة تشتمل على اسم ممنوع من الصرف لسببين:العلمية وزيادة ألـف ونـون1(.ن )
 -0أعــرب إعــرابا تامـا ما تحــته خــط في الجــمـلة اآلتية ":أنا – أيهـا العـازف – مهـتم بدراسة
الموسيقى"2 (.ن )
المجال الرئيس الثالث :مجال التعبير واإلنشاء  6 ( :ن ).
انتقلت من المدرسة االبتدائية إلى اإلعدادية وقضيت ما بين المدرستين تسع سنوات ،وخالل هاتين
المرحلتين اغـتنت تجربتك ،وازدادت معارفك.
اسرد جوانب من هاتين المرحلتين بقيت عالقة بذهنك وأثرت فيك بالغ األثر ،مسترشدا بما تعرفته من
خطوات في مهارة " كتابة سيرة ذاتية "
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