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  وزارة التعليم العلي والبحث العلمي

  جامعة أبو بكر بلقايد

UNIVERSITE DE TLEMCEN   

  كلية اآلداب واللغات

  قسم الفنون

  جذع مشرتك امتحان مقياس املسرح القدمي

  سواملي احلبيب : الدكتور

  اإلجابة النموذجية المتحان مقياس املسرح القدمي

  اإلجابة تكون على سؤال واحد: األسئلة

  :سؤال األولال
  .يعتمد النص الدرامي على جمموعة من العناصر يف تكوينه الفين

مسرحية عن أنواع  أذكر العناصر القاعدية والعناصر البنائية للنص الدرامي، موضحا أنواع الصراع يف املسرحية مع ذكر أمثلة

  .الصراع

   :السؤال الثاين

  :عرف املصطلحات التالية

 الدراما -1

2-  Gالرتاجيد 

 يدGالكوم -3

 الوضعية األساسية -4

5- Nالتوقا 

6- Nالباليا 

 مسرحيات األسرار -7

 احملاكاة عند أفالطون وعند أرسطو -8

   :السؤال الثالث

ية، حيث ظهر كتاب مسرحيون قدموا ثغريق أو يف املرحلة اإلليزابييزخر Nريخ املسرح \عمال مسرحية عاملية، سواء عند اإل

  .ا هذاللعامل نصوصا مسرحية بقيت خالدة إىل يومن

  :حتدث عن نص مسرحي إغريقي أو إليزابيثي وفق ما يلي :السؤال

 ملخص املسرحية  

 كاتب املسرحية  

 فكرة املسرحية  

  الشخصيات الرئيسية يف املسرحية 
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  وذجيةماإلجابة الن

  08......................................................:العناصر القاعدية للنص الدرامي

 دمة املنطقيةالفكرة أو املق  

 القصة أواحلكاية 

 املوضوع: 

 الزمن واملكان: 

  08....................................................العناصر البنائية للكتابة الدرامية

 الفعل: 

 الشخصيات: 

 الصراع: 

 احلوار: 

  04.....................................................................أنواع الصراع

وهو صراع بني قويتني غري متكافئتني، مثال ذلك صراع أوديب مع القدر أو مع اآلهلة يف : أ الصراع العمودي

  مسرحية امللك أوديب

صراع بني قوتني إنسانيتني متكافئتني مثال ذلك صراع أونتقون مع كريون يف مسرحية : الصراع األفقي. ب

  أونتقون

مثال ذلك مسرحية مهلت لشكسبري، ويبني هذا الصراع : طلة مع نفسهاصراع الشخصية الب: الصراع النفسي. ج

  ".أكون أو ال أكون" منولوج مهلت الشهري
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  :تعريف املصطلحات: السؤال الثاين

ومعناها احلريف يفعل، أو عمل يؤدى، مث انتقلت الكلمة من اللغة  Dranهي كلمة يو�نية األصل : الدراما -1

ىل معظم لغات أور� والكلمة تعين مدلولني، أوال النص املستهدف عرضه فوق إ Dramaالالتينية املتأخرة 

خشبة املسرح أG كان جنسه أو لغته، ويتقلد أدوار شخصياته ممثلون يقومون بتأدية الفعل ونطق الكالم، أما 

مشكلة هامة عالجا  املدلول الثاين فالدراما تعين املسرحية اجلادة ذات النهاية السعيدة أو األسيفة، واليت تعاجل

 نقطتني )02..........................("مفعما �لعواطف، على أن ال يؤدي إىل خلق إحساس مأساوي

2-  Vم يف ذاته، له طول معني يف لغة ممتعة أل�ا مشفوعة بكل نوع من  :الرتاجيدNهي حماكاة لفعل جاد و

اد يف أجزاء املسرحية، وتتم هذه احملاكاة يف شكل أنواع التزيني الفين، كل نوع منها ميكن أن يرد على انفر 

 )02( ..................درامي ال يف شكل سردي و\حداث تثري الشفقة واخلوف، وبذلك حيدث التطهري

 نقطتني

3-  Vء أي أقل منزلة من املستوى العام، وال تعين الرداءة هنا كل أنواع : الكوميدGحماكاة أل�س أرد

الشيء املثري للضحك \نه الشيء اخلطأ أو الناقص الذي ال يسبب لآلخرين أملا أو  القبح، وميكن تعريف

أذى، ولنأخذ القناع الكوميدي املثري للضحك كمثال يوضح ذلك، ففيه قبح وتشويه ولكنه ال يسبب أملا 

 نينقطت )02....................................................................("عندما نراه

هي األحداث اليت حتكي ماضي الشخصيات املسرحية وتبني الوضعية  :الوضعية األساسية  -4

اإلنسانية لتلك الشخصيات، أي األحداث اليت تسبق بداية املسرحية، ويتم اكتشافها من خالل 

أو عن طريق بعض اإلرشادات . األحداث املسرحية عن طريق حوارات الشخصيات أو تعليقات اجلوقة

 )02( .......................................................................ة يف النصاملسرحي

 نقطتني

5-  Nء يو�نية :البالياGنقطتني )02( ......املالهي الرومانية اليت حتيل إىل الشخصيات اليت تلبس أز 

6-  Nء رومانية  :التوقاGنقطتني )02( ..........................فللشخصيات اليت تلبس حلي وأز 

على شكل حوارGت شعرية يرتلها املرتلون يشرحون من تلك التمثيليات اليت كانت : مسرحيات األسرار  -7

إذ أصبح املرتلون ينشدون بطريقة حوارية مبعىن أنه كانت هناك مجاعة تنشد . خالهلا أسرار الدGنة املسيحية

 جلواب، فظهر احلوار يف الكنيسة، ومع مرور الزمن انفصلحوارية عن طريق سؤال وترد عليها مجاعة أخرى �
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 ة يف الظهوريهذا احلوار املنشد عن الصالة العادية، وأخذ يتطور ويستقل، فبدأت املسرحيات األوىل الدين

 نقطتني )02( ........ومسيت هذه املسرحيات مبسرحيات األسرار أل�ا حتكي أسرار الدGنة املسيحية

جمرد نسخ من صور أصلية تتشكل منها احلقيقة، والفنان بدوره ينسخ هي  :الطوناحملاكاة عند أف  -8

هذا النسخ اليت خلقتها الطبيعة، أو أGدي الصناع املهرة، وهو بذلك يبتعد  بعمله خطوة أخرى عن 

ومن هذا التعريف فإن أفالطون يرفض فكرة احملاكاة؛ فهي حسب رأيه ما هي إال تزييف   1"احلقيقة

فالفنان عندما يقوم بتقليد التقليد، فإن فنه يصبح ذو داللة غري حقيقية، تؤدي إىل تزييف . واملثلللواقع 

ثالث ...........................................................الشيء املراد تقليده يف عامل املثل

 )03(نقاط 

الناس، سواء عن وعي �حلرفة أو عن هناك من :" تعين النسخ البسيط، إذ يقول: احملاكاة عند أرسطو -9

طريق العادة والدربة من حياكون أشياء كثرية، بواسطة عمل صورة هلا �ستخدام األلوان واألشكال، فإن 

، من خالل ما جاء يف نص أرسطو ندرك أن اإلنسان إمنا 2"هناك آخرين ممن حياكون �ستخدام الصوت

انت هذه احملاكاة عن طريق النحت أو املوسيقى أو الشعر يتعلم دروس احلياة من خالل احملاكاة سواء ك

أو غريها من األشكال الفنية، �عتبارها متثل إعادة للخلق من جديد بصورة فنية، لذلك تتلخص مهمة 

 )03(ثالث نقاط .............احملاكاة يف تعليم الناس للواقع كما جيب أن يكون ال كما هو يف الواقع

  :الثالث: السؤال

  :ث عن نص مسرحي إغريقي أو إليزابيثي وفق ما يليحتد

 نقاط 06.....................................................ملخص املسرحية  

 نقاط 04......................................................كاتب املسرحية  

 نقاط 05.......................................................فكرة املسرحية  

 نقاط 05.....................................الشخصيات الرئيسية يف املسرحية  

  

  

                                                           

1
  .10سرح، عرض نقدي وNرخيي من اإلغريق إىل الوقت احلاضر، م س، ص مارقن كارلسون، نظرGت امل -  

  . 56صأرسطو، فن الشعر، ترمجة إبراهيم محادة، م س،  -2
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  مسرحية مهلت: مثال

  " الرتدد خطأ نفسي يؤدي إىل املأساة" الفكرة العامة للمسرحية هي 

عاد إىل بالده  مهلت أمري دمناركي، تلقى نبأ وفاة والده عندما كان يدرس يف فرنسا، وملا: ملخص املسرحية

يف إحدى السهرات أNه زميله هوراشيو واخربه أن خيال والده يظهر يف مكان من امكنة احلراسة على مشارف 

املدينة، يذهب مهلت ويرى الشبح الذي خيربه \ن عمه كلوديوس هو من قتله، وجيب عليه أن ينتقم ملوت أبيه، 

قتل عمه، هذا الرتدد يؤدي به اىل �ايته املأساوية، حيث يبحث مهلت عن احلقيقة ويكتشفها، ولكنه يرتدد يف 

حييك له عمه مؤامة مع اليرتس أخ عشيقته أوفيليا ويضربه بسيف مسموم يف ذراعه، أثناء مبارزة استعراضية، 

بعدما رأى مهلت أن أمه شربت كأس السم الذي كان حمضرا له يف األصل، فيتجه حنو عمه كلوديوس ويغرس 

  .وNن معا شفيه سيفه ومي

نصا مسرحيا امهها،  38هو كاتب إجنليزي كتب . ويليام شكسبري يف املرحلة اإلليزابيثية: مؤلف املسرحية

  .أخل...مسرحية مهلت، امللك لرين عطيل

 .وهوراشيو. ، واليرتس، واوفيليا)والدة مهلت(مهلت، كلوديوس، جورترود : الشخصيات الرئيسية


