
 البنٌوٌة

albaniwia 

 األدبً النص أن فكرة على أساسا تصوراته وتنهض ، مهما نمدٌا منهجا البنٌوي النمد ٌعد      

 األدبً النص تحلٌل صوب البنٌوي النمد اهتمام ٌتجه . بذاته ومكتف نفسه على مغلك كٌان

 سٌاق بأي ارتباطه فكرة عن بعٌدا ، واٌماعاته ومجازاته وتراكٌبه وجمله ألفاظه من انطاللا

 ٌموم الذي الوحٌد الوالع أن البنٌوٌة ترى لذا ، ( والنفسٌة االجتماعٌة وظروفه المؤلف ) خارجً

 الشغل هو وشكلها اللغة والع كان ولما . وعاللاتها النص لغة والع عن ٌخرج ال األدب علٌه

 أسالٌبه وبٌان وتجسٌمه النص وصف الى البنٌوي النالد لاد هذا فان ، للبنٌوٌة بالنسبة الشاغل

 بجودة حكم اصدار البنٌوٌة أهداف من فلٌس . النص على تموٌمً حكم أي اعطاء عن بعٌدا

 . رداءته أو النص

 هذه ترتٌب بعضهم ٌمترح لذا ، عدة مستوٌات من مكونا بوصفه األدبً النص الى البنٌوٌة تنظر

 : اآلتً النحو على المستوٌات

 . واٌماع وتنغٌم نبر من الصوتٌة وتكوٌناتها الحروف فٌه تدرس حٌث : الصوتً المستوى (1 )

 واالدبً اللغوي التكوٌن فً ووظٌفتها الصرفٌة الوحدات فٌه وتدرس : الصرفً المستوى ( 2)

. 

 تماسكها ومدى واٌحاءاتها خصائصها لمعرفة األلفاظ فٌه وتدرس : المعجمً المستوى ( 3)

 . دالالتها ثم ومن

 وخصائصها تكوٌنها وطرائك الجملة تراكٌب بدراسة النالد ٌموم وفٌه : النحوي المستوى ( 4)

 . والجمالٌة الداللٌة

 . الجمل بٌن الموجودة العاللة عن بالكشف النالد ٌموم وفٌه : المولً المستوى ( 5)

 للنص العامة الداللة لراءة النالد فٌه ٌحاول الذي المستوى وهو : الداللً المستوى ( 6)

 . األدبً النص ثنائٌات على والولوف

 

 جهود سبمتها وانما ، النمدي الدرس فً مفاجًء نحو على ظهرت لد البنٌوٌة تكن لم      

 اللغوي العالم تنظٌرات الجهود تلن ومن . وظهوره النمد هذا بلورة فً أسهمت مختلفة

 اللغة ثنائٌة ممدمتها وفً . المتمابلة الثنائٌات من مجموعة عبر وذلن سوسٌر دي السوٌسري

 ذهن فً تعمل والتً ما بلغة المتصلة والمباديء المواعد بٌن سوسٌر دي مٌز اذ ، والكالم

 التً وهً بهم الخاص وحدٌثهم األفراد أداء فً تبرز التً الفعلٌة الممارسات وبٌن ، ما جماعة

  . الكالم علٌه ٌطلك

 الدراسة تدور اذ . الوصفٌة والدراسات التأرٌخٌة الدراسات ثنائٌة فهً األخرى الثنائٌة أما

 الدراسة أما ، المختلفة وتحوالتها صٌروراتها فً اللغوٌة الظاهرة دراسة على منها األولى



 وهاتان . السابك تأرٌخها عن النظر بغض معٌنة لحظة فً اللغوي النظام بتحلٌل فتعنى الثانٌة

 التأرٌخٌة بالدراسات سمٌت التً الدراسات من كثٌر فً تطبمان ذلن بعد سنجدهما الدراستان

 . الوصفٌة والدراسلت

 

 ( اللغة فمه ) الخارجً اللغـة علم بٌن سوسـٌر دي تمٌٌز هـو أٌضا األخـرى الثنائٌات ومن      

 وتطور والبٌئات الخارجٌة بالظروف مرتبط فاألول ( اللغة علم ) الداخلً اللغة وعلم

 ودالالتها واشتمالاتها أبنٌتها حٌث من ذاتها باللغة فمرتبط الثانً أما ، المجتمعات فً استعماالتها

. 

 

 كان مهمة مدرسة هنان وانما , البنٌوٌة لظهور مهد الذي الوحٌد المصدر هو سوسٌر دي ٌكن لم

 فً روسٌا فً ظهرت التً الروس الشكالنٌٌن مدرسة وهً البنٌوي النمد بلورة فً كبٌر أثر لها

 فً بالغت التً السٌالٌة المناهج آراء لترفض جاءت المدرسة فهذه . العشرٌن المرن عشرٌنات

 النص لتفسٌر النالد منها ٌنطلك أن ٌجب التً األرضٌة واعتبرتها الخارجٌة بالسٌالات االهتمام

 شً كل ولبل أوال هو األدبً النص أن واعتمدت األمر هذا على البنٌوٌة اعترضت لمد . األدبً

 ابتعد هذا ضوء وفً . ٌنتهً وبه التحلٌل ٌبدأ فمنه األولوٌة ٌعطى ان ٌجب لغوي شكلٌ 

  . األدبً بالنص المحٌطة الظروف كل ورفضوا خارجً سٌاق أي عن الشكالنٌون

 

 لغوٌة  بنٌة هو وانما آراء وال مشارٌع وال أفكار من ٌتكون ال األدب أن البنٌوٌة آمنت لمد

 البنٌوٌة وغاٌة . عدة ثنائٌات على ٌموم أنه هو معانٌه عن ٌمال أن ٌمكن ما أبعد وأن ، متماسكة

 االهتماماتٌ  انزوت البنٌوٌة مجًء مع . بٌنها فٌما العاللة واٌجاد الثنائٌات هذه عن الكشف هً

 األدبً النص بشكل االهتمامٌ  ذلن من بدالاٌ وحلٌ  بالمعانً الكبٌرة العناٌة وضعفت بالمضامٌن

    . والجمالٌة الفنٌة لٌمه للولوف وذلن واالٌماعٌة التركٌبٌة وأنماطه اللغوٌة وصٌاغاته
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 ( درجة 5،75لكل سؤال ) مالحظة : 

 ما لحقتها من تغييرات عروضية :األبيات اآلتية ذاكراً أوزانها و ن  ع وز  / قط  5س

ررررررررن أ رررررررر  -5  أترررررررررم أدعررررررررو  م 
 

 لسررررررررررررت  أدعررررررررررررو   واه كررررررررررررال   
 

 عفررررررر ونا عررررررر ن بنررررررر  ذ  ررررررر ل   -2
 

 وقلررررررررررر نا القررررررررررر و  ا  ررررررررررر وان    
 

  ررررذا ديررررار  الطالررررقين وطالمررررا -3
 

ت حنررررررين  الطالررررررقين ديررررررار      ررررررزن
 

 فيرررررررررررا عج ررررررررررر باً لم وقفررررررررررر نا -4
 

 يطاتررررررررررررر  بطضرررررررررررررنا بطضرررررررررررررا 
 

 يرررررررا طالررررررر  الررررررردنيا ليجمطهرررررررا -5
 

 جمحررررررتآل برررررر  اآلمررررررال  فاقت ررررررد   
 

 اقب رررررلآل مرررررن النررررراس مرررررا تيس ررررررآل  -6
 

 ودع مرررررررن النررررررراس مرررررررا تطس ررررررررآل  
 

 تنررررافس  فرررر  جمررررع  مررررال  حطررررا  -،
 

 وكررررررررررلٌّ يررررررررررزول وكررررررررررلٌّ يبيرررررررررردآل  
 

 مع التمثيل باللا د ) ا تر أربطة( ها األوزان اآلتية وضروب   / حدد ما تكون عليه عروض  2س

 المتقار  التا  -4الرمل  مجزوء  -3ال فيف التا    -2الكامل التا    -5

 

 مجزوء الوافر -5                                           

 / ) أ ( عرف تطريفاً عروضياً لثمانية من الم طلحات اآلتية : 3س

 قص وال -،القطع  -6الكف  -5الط    -4الترفيل  -3الحذذ  -2ال ر   -5

 البتر -51التلطيث  -9الق ر  -8                   

 تغيير : تية من تغييرات مع التطريف بكل التفطيالت اآل)  ( وضح ما يجوز على 

 فطولن -3فاعالتن  -2متفاعلن     -5

ٌٌعرف بالقافية مبيناً حروفها ف  سبطة من األبيات اآلتية : / 4س

5-  ً  يرررا مرررن يلررريد لكرررل حرررر  محبسرررا
 

  وفرررررراً علررررررى كرسرررررري ه المنهررررررار 
 



 قرررررررال لنرررررررا حقرررررررو أذنررررررر  أن ي  -2
 

 اغت ررررراباأبرررررى أ رررررحابهنن لهرررررا  
 

ررررررررف قلرررررررر -3  أنررررررررا حررررررررا ر متوج 
 

 كالظرررررررل برررررررين جوانررررررر  البحرررررررر 
 

 وطرررررررررن  النجرررررررررو  أنرررررررررا  نرررررررررا-4
 

 حررررررررررد   أتطرررررررررررف مررررررررررن أنررررررررررا 
 

 لرركوت وماللرركوم لمثلرر  عرراد  -5
 

 ولكن تفيض الطرين عنرد امتال هرا 
 

6- ً  قرررررل للحليفرررررة انن لرررررطباً واعيرررررا
 

  يهررررات أن يرضررررى بغيررررر جررررالء 
 

 وقفرررررت حزينررررراً لررررردم الضرررررفتين-،
 

 وحررررررول  ز ررررررور المنررررررى تررررررذبل  
 

 انن الفقيررررره  رررررو الفقيررررره بفطلررررره-8
 

رررررره    رررررره  ومقال   لرررررريس الفقيرررررره  بنطق 
 

 وا ررررتالل  اللررررفاه  ت لقرررر  سررررؤا ً -9
 

 غيرررر مرررا تلرررته  وت  فررر  سرررؤا  
 

 

 مع دعا   لك  بالتوفي  والنجاح
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ٌٌمـــنٌالرحــمٌهللاٌالرحمـــــــبسٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ

ٌالسٌـدٌنائبٌمحافــظٌاألنبـارٌالمحتـرمٌ

ٌمٌ/ٌمظلمــةٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ

ٌٌ

ٌولًٌــةٌعلىٌشمــلٌبالموافمـرٌالتفضــكمٌالمولــسٌمنٌجنابـمٌألتمـديٌالكرٌــسٌٌٌٌٌٌٌٌ

ٌٌتـ،ٌعلماٌأنًٌروجًٌـوكذلنٌزوجتأطاللاٌدٌــةٌأرضٌسكنٌةٌألنًٌغٌرٌمستفٌـبمطع

ًٌـعٌأنـدوىٌ،ٌمــنٌمنٌغٌرٌجــرةٌولكــنٌمـاديٌوألكثرٌمـةٌالرمــلةٌالىٌبلدٌـمعامٌ

ٌزوجـ(ٌسنةٌومت11ٌةٌفًٌجامعةٌاألنبارٌ)ٌـوراهٌولًٌخدمـالدكتادةٌـحاصلٌعلىٌشهٌ

ًٌٌأربعةٌأطفالٌ...ٌولكمٌاألمرٌمعٌالتمدٌرـولٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌنٌــالمواطٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ

ٌعـدٌسبـودٌمحمـفٌمحمـدٌ.ٌلطٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ3ٌ/ٌ6ٌ/ٌ3113ٌ

3/3113ٌٌ/9ٌأرٌخٌبت467ٌٌعددٌكتابٌالمعاملةٌ:ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ
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الشعرٌالمعاصرٌ(ٌحاولتٌنازنٌالمالئكةٌأنٌتضعٌضوابطٌٌ/ٌفًٌكتابهاٌ)ٌلضاٌا1س

عروضٌةٌتلزمٌبهاٌشعراءٌالتفعٌلةٌ،ٌمماٌأثارٌهذاٌاألمرٌردودٌأفعالٌمناهضةٌ.ٌتكلمٌ

مدىٌشرعٌةٌهذهٌالضوابطٌ. ٌا ٌعنٌهذاٌالموضوعٌ،ٌموضحا

/ٌهلٌكانٌظهورٌشعرٌالتفعٌلةٌبناءٌعلىٌممتضىٌعروضًٌفحسبٌأمٌلدوافع3ٌٌس

ٌ؟ٌاستعرضٌآراءٌاألدباءٌوالباحثٌنٌحولٌهذاٌالموضوعٌاجتماعٌةٌوفكرٌة

تذهبٌالىٌأنٌظهورٌشعرٌالتفعٌلةٌكانٌمحاولةٌلكسرٌنسكٌٌنمدٌةٌثمةٌلراءة/3ٌٌسٌٌ

ماٌأدلةٌهذهٌالمراءةٌ؟ٌٌوماٌمدىٌالفحولةٌوالنهاءٌالوصاٌاٌالذكورٌةٌفًٌالشعرٌالعربًٌ.ٌ

ٌلبولهاٌ؟ٌ

كذلنٌلتغٌرٌفًٌشعرٌالتفعٌلةٌ،ٌووردتٌالتًٌعروضٌةٌالظواهرٌالٌ/ٌكانٌلبعض7ٌٌس

.ٌوضحٌحمٌمةٌهذاٌٌفًٌوالدةٌلصٌدةٌالنثرٌفًٌالشعرٌالعربًٌواضحٌمفهومٌالشعرٌأثر

ٌالموضوعٌ

ٌ

ٌ

ٌمعٌتمنٌاتًٌلكمٌبالنجاحٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ
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