
 

 مجزوءة المفاهيم                                   -3- مفهوم اإلبداع

 اإلبداع الفني: طه عبد الرحماننص 

معرفٌة معطٌات  

  ما هو مألوف غٌاتٌ وخلقاإلبداع فعالٌة إنسانٌة ً  .تجاوز المعتاد، وتخط

  الفاعلة فً بناء  والمساهمةلقد بات اإلبداع ضرورة من أجل النهضة

مجتمع، شرٌطة أن ٌشمل هذا التغٌٌر اإلبداعً جمٌع مجاالت حٌاتنا 

 .والفكرٌة والعلمٌة ةاالجتماعٌ وعالقاتنا

  باالبتكاراإلبداع فً نشاط اإلنسان الذي ٌتصف وهكذا ٌتمثل جوهر .

 ةكون حٌاة المجتمع إنسانٌة ال بد أن تكون مجددة دوما، أي حٌاتولكً 

 .والتقلٌدتباع بعٌد عن االإبداع مطرد 

 اإلبداع دوافع .1

  روالتطوٌالرغبة فً التجدٌد. 

 التمرد على النهج التقلٌدي. 

 

 هعهد تحكوه قين

 

دروس وأًشطة تعليوية تعلوية عي بعد لضواى استورارية 

 الدراسة

 باك علىم  ًالوادة: اللغة العربية            الوستىي: السٌة األول

  



 الرغبة فً التمٌز. 

 أنواع اإلبداع .2

 األدبً اإلبداع 

 اإلبداع الفكري 

 ...ًاإلبداع الرٌاض 

 خصائصه .3

  والمكانالتحرر من الزمان 

 التجدٌد 

 فً السلوك االبتكار 

 

 عالقة الفقرة األولى بالعنوان: .1

 وتفسٌرعالقة شرح  

 القضٌة التً ٌطرحها النص: .2

 .تحققه شروطووم اإلبداع، همفاختالف  

اإلبداع .......ٌعالج المادة الخام ...  وهوشرح قول الكاتب: >> إن المبدع  .3

 ) عد إلى الكتاب المدرسً واقرإ القولة ضمن سٌاقها.(الفنً<<

  اإلبداع، منه ٌنطلق  وجوهرهو أساس الواقع ٌؤكد الكاتب على أن

فً كونه ثمرة  ٌحصر بذلك مفهوم اإلبداع الفنًٌر مادته الخام. فصلٌ



، لٌفرغ خٌاله الفنً فً مواد المبدع وقضاٌا المجتمع ذاتتفاعل بٌن 

 .أولٌة تمكنه من اإلنتاج

 المعجم .4

 ...حقل الفنان: المعاٌٌر الفنٌة، الفنان، االبداع الفنً، النظرٌة الفنٌة 

 حقل العالم: ابداع العالم، اختراع، اكتشاف، عالقات، ابداع جزئً محدد 

  ومفاهٌم، الشمولٌة، تصورات العقلً، التجرٌدحقل الفٌلسوف: التأوٌل 

 موغلة فً التعقٌد

 :تقلب مزاج، الخربشة،  اجة، عفوٌة، اندهاش،ذبراءة، س حقل الطفل

 اتٌةذالتمتمة، 

 ا الرصد المعجمً ٌتضح أن إبداع الفنان ٌتمٌز عن ذمن خالل ه

 بقٌة المبدعٌن بالرقً والسمو والطابع الفنً الجمالً.

 بٌنها والعالقةعناصر االبداع فً النص  .5

  (ةذات المبدعالأي )المبدع 

  والواقعالعالم الخارجً الذي ٌمده بالخٌال 

  الجمالً والحسالمادة الخام. 

  حٌث ال ٌمكن لمفهوم االبداع وتكاملتجمع بٌن العناصر عالقة ترابط ،

 أن ٌكتمل فً غٌاب أحدها

 مع إبراز الوظٌفة واألسالٌبالطرٌقة  .6



 الطرٌقة 6.1

اعتمد الكاتب فً تصمٌم أفكاره على بناء منهجً قائم على االستنباط من العام 

 إلى الخاص:

 الفنً باألبداعداع مع ربطه المقدمة: تحدٌد مفهوم االب 

 وعناصره هالعرض: االنتقال إلى أشكال 

 الخاتمة: ابراز شروط تحققه 

 األسالٌب 6.2

مباشرة بعٌدة عن  لغة تقرٌرٌة بتوظٌف، خبرٌاتقرٌرٌا أسلوبا  استعمل

فً ذهن  وترسٌخهابغرض توضٌح الفكرة  وذلك، الصور البالغٌة

أبرزها: التفسٌر والمقارنة . متوسال بمجموعة من األسالٌب من القارئ

واالستنتاج واالستدراك والنفً، والغرض من توظٌفها هو دفع القارئ 

 لتبنً الخالصات التً خرج بها الكاتب واإلقناع بها.

 .مع إبداء الرأي فً الخالصة المتوصل إلٌها والنتائجالخالصات  .7

 اإلبداع قضٌة اختالف مفهوم، ٌعالج ’’ممفاهٌ ’‘ٌندرج النص ضمن مجزوءة 

تتنوع بٌن  وأسالٌبأفكاره بحقول معجمٌة دالة،  اززمع، وشروط تحققه



قصد اقناع القارئ. دون اهمال الروابط المنطقٌة  والحجاج والخبرالتقرٌر 

اإلبداع رهٌن  أنخالل النتٌجة المتوصل إلٌها، أرى  ومنالحاضرة بقوة. 

الظهور  إمكاناتالتً توفر له  والمجتمعٌةبمجموعة من الشروط الذاتٌة 

 قدراتهم وتحقٌقالذي ال ٌوفر ألفراده شروط ممارسة  عفالمجتم. والتحقق

 اإلبداعٌة، محكوم علٌه أن ٌظل مجتمعا راكدا.

 


