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أجب عن جميع األسئمة التالية:
السؤال األول:
أووًالِّ :
عرف النقد لغة واصطالحاًال
انياًال :اذكر المصطمح لكل تعريف

- 1

ىو الشرح والبيان والتحميل الذي يتحقق من خالل مجموعة من اإلجراءات ،تبدأ بالتفكيك
وتنتيي بالتجميع.

- 2

ىي الدراسة التي تبحث في موضوع أو فن ما سواء كان أدبياً أو غير أدبي ،يتم فييا

- 3

كل عمل إنساني يتطمب إنجازه ميارة خاصة ،بما في ذلك ِ
الحرف ،واإلنتاج الصناعي،

وصف الظواىر وتحميميا وتقييميا.

واإلبداعي.
- 4

ىي مجموع الخبرات التي يستفيدىا الفنان من مكونات الحياة بأحداثيا ،وتطوراتيا ،في

- 5

ىو من لديو الموىبة الفنية لبناء العمل الفني ،ويمتمك القدرة عمى التعامل معو بالنظر إليو

- 6

ىي فنون تظير فييا القدرة العممية والثقافية والمعرفية لمفرد أو الجماعة.

- 7

أزمنتيا وأمكنتيا المختمفة عن فن ما.

ضمن مراحل النقد األربع؛ سواء من داخل العمل أو من خارجو.

ىو حس معنوي يصدر عن اإلنسان لمتمييز بين أجزاء العمل الفني الواحد أو األعمال

بعضيا مع بعض ،ويتم إنماؤه بالدربة والدراسة.

- 8

ىو الولوج إلى عالم التجربة األدبية والفنية بدون معايير محددة أو مصطمحات نقدية متفق

- 9

ىي انفصال المبدع عن العمل الفني وشخصياتو ،بحيث ال تظير شخصيتو في العمل.

- 10

عمييا أو منيج عممي.

ىو نوع من النقود يتضمن الصحف المكتوبة ،كاألخبار والمقاالت واإلعالنات ...يقصد

منو إعالم القراء عن أحداث تيم الجميور.
حيز مناسب بمغة بيا متعة ،تستخدم طريقة الفعل (التمثيل)
 - 11ىي محاكاة لفعل ميم كامل لو ّ
ال السرد ،بيدف الشفقة والفزع؛ لكي تصل إلى حد التطيير وتنقية النفس.
 - 12محاكاة ألفعال أناس سيئين ،ال من ناحية كونيم متصفين بالرذيمة؛ بل من ناحية كونيم
مضحكين.

 - 13مسرحية تؤلف لمتسمية تكتب بأسموب خفيف مرح ،تبعث البيجة في نفوس المتمقين،
وتتضمن أحداثاً ىزلية ،وشخصيات مضحكة.

 - 14ىي الدراما الموسيقية ،تعتمد عمى تصوير أحداثيا عمى وقائع الحياة والشخصيات دون
االىتمام بسموكيم.

 - 15ىو ذخيرة من المسرحيات يحفظيا الممثمون ،ويتدربون عمييا؛ ليكونوا عمى تأىيل ودربة
تمكنيم من إنضاج العمل.

السؤال ال اني:
قارن بين:
 سمات الناقد الفني والناقد الموضوعي
 مفيوم النقد الموسيقي والنقد الصحفي
السؤال ال الث:
تحدث عن:
أووًال :خصائص العمل السينمائي
انياًال :عيوب السينما
ال اًال :خصائص الحوار كعنصر من عناصر الدراما (المسرحية)
السؤال الرابع :لخص بقمم ناقد العمل السينمائي (اإلمبراطور – يغسل األموال القذرة) داخميا
وخارجيا.

انتهت األسئمة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

