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 ىــقــوسيــمــالفـــن 

 

ر مظاهـر الثقافـة انتشارا وشيـوعا في المجتمعات اإلنسانية، وهـذا ــثـن من أكــيعـتبـر الف      

العموميات األساسية في د ـتبرونه أحـض العلماء يعـل بعــو الذي جعـه االنتشار وع أوــالشي

الثقافة اإلنسانية، ويذهبون إلى حـد القـول إن اإلنسان يميل بطبعـه إلى التعـبير عـن إحساسه 

وهذا معناه أن التعبير الجمالي هو خاصية من خصائص اإلنسان وإن كانت أساليب  ،بالجمال

 .تختلف من مجتمع آلخـــرالفني وأشكال التعبير 

أفضل الفنون في الكشف عن مدى تأثير األوضاع والتقاليد اليوم،  شباب ياإن الموسيقى        

واألوضاع الثقافية التي تسود  التقاليدالثقافية في الفن وإنتاجه وتذوقه، على اعتبار أن هذه 

من . مجتمعا من المجتمعات، تتدخل في تشكيل الذوق العام السائد، وتقديره وفهمه وتذوقه للفن

هنا نجد أن القطعة الموسيقية الواحدة التي يطرب لها شعب من الشعوب يرفضها شعب آخر، وال 

ال تبدو عديمة المعنى وخالية يكاد يستسيغها، كما أن الموسيقى التي يطرب لها جيل من األجي

من التوافق الموسيقي ورتيبة إلى حد الملل بالنسبة لجيل آخر، وخيـر مثال على ذلك هو موقف 

من الموسيقى العربية وعدم تـذوقهم   - ربــالع نــنح – الكثيرين من أبناء األجيال الناشئة عندنا

 .لها

السياسي صور تعتمد على الحياة االجتماعية والتاريخ ـر من العـصـإن الحضارة في أي ع         

صلة بين الموسيقى  هنا نجدنب اعتمادها على لغة البلد، ومن إلى جا ،واألحوال الجغرافية

إلى  الهادفةم الموسيقى ــنعـف .التصوير والرقص والتمثيلالنحت وواألدب وسائر الفنون مثل 

وية ـهـية والجـتنية بالخصوصيات المحلية واإلقليمـوالمع ،الهويةوالمساهمة في الحفاظ على تربية الذوق 

 . نيةــوطــوال

 (بتصرف )  وما بعدها  3ص  – 2العدد  –المـجلـد السادس : عالـم الفـكــر
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 :ب عن األسئلة اآلتية في ورقة التحريرـــجة وأة متأنيراءــالنص ق اقرأ                   

 المجال الرئيس األول : مكون القراءة ) 8 ن (

 (ن  2: ) مالحظة النص 

 (ن  5.0)  . حدد المجال الذي ينتمي إليه النص - 1 

 (ن  5.0.  )  من النص ألخيرةبالفقرة اعالقة العنوان أبرز – 2

 (ن  1 :)م ـــهــفــال

 (ن  1)  .السائــد   -يستسيغها  :حسب سياقهما في النصاآلتيتين اشرح بالمرادف الكلمتين  -1

 (ن  1.) األساسالنص فكرة استخلص ــ 2

 (ن  3)  :التحليل  

 (ن  1.) ت دالة على المجال الذي ينتمي إليه اعــبارأربع ــ  استخرج من النص أربعة ألفاظ  أو  1

  (ن 1.0).جياليختلف باختالف الشعوب واأل موسيقىتذوق الأن  على من النص ِدل  ــ است 1

(ن  5,0)  .من القيم التي يتضمنها النص، مستدال على ذلك بما يناسب  ــ  أبرز قيمة3  

 التركيب : ) 1 ن (

  (ن2) .لعربية القديمةايال الحالية من الموسيقى ـموقف األج في مبديا وجهة نظرك النص، لخص أفكار -

 (ن  6)  الدرس اللغوي ون ــمك :الثاني  المجال الرئيس  

 (ن 1)  .( ةـالهادف -ربـعـال –د ـيـالـقـالت  - ابـشب  : ) خط في النصما تحته اشكل شكال تاما   -1

 (ن  1) .داءـن وأسلوبمدح أسلوب  :استخرج من النص ما يأتي -2

 (ن 1) ". وسـفـدئة للنـه  ـبلى الموسيقى م  : " اآلتيواب ــاستفهم عن الجملة اآلتية حسب الج ـ 3

(ن 1).ونـف ونـالعلمية وزيادة أل:ممنوع من الصرف لسببين كب جملة مفيدة تشتمل على اسمر ــ 4  

 بدراسةتم ـهم – ا العـازفـأيه –أنا  :"لة اآلتيةـمــط في الجــته خــا ما تحـرابا تامــرب إعــأع -0

 (ن 2) ."الموسيقى

 المجال الرئيس الثالث: مجال التعبير واإلنشاء : ) 6 ن (.

انتقلت من المدرسة االبتدائية إلى اإلعدادية وقضيت ما بين المدرستين تسع سنوات، وخالل هاتين        

 .وازدادت معارفك تجربتك،المرحلتين اغـتنت 

مسترشدا بما تعرفته من  ،فيك بالغ األثر وأثرتبقيت عالقة بذهنك اسرد جوانب من هاتين المرحلتين         

 " كتابة سيرة ذاتية " خطوات في مهارة 
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