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 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
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 اللغة العربية وآدابها

 شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية مسلك اآلداب
المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز
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 نقطة( 14أوال: درس النصوص )

 

 المنهــــــج البنيـــــوي
  

إلى تقديم قراءة علمية منضبطة للنص األدبي، بدال من األحكام الذاتية التي تفتقر إلى  يرمي منهج المنهج البنيوي    

بعيدة عن جوهر العملية المعايير النقدية الدقيقة، والمناهج النقدية المختلفة التي تستعين بأدوات وإجراءات 

 اإلبداعية، كالحديث عن أشياء مستقاة من خارج النص: سياسية واجتماعية ونفسية.

وقد اهتدى البنيويون إلى أهم صفة في األدب تُمّكنهم من وضع منهج نقدي علمي، وتكُمن هذه الصفة في اللغة،      

تعرف خصائصها وبِْنيتها الخاصة، ودراسة علمية،  للغةعلى اعتبار أنها وسيلة للتعبير األدبي، ولذلك فإن دراسة ا

 هي مدخل الناقد البنيوي للتحليل األدبي. 

"فردينان دي سوسير" المجال أمام النقاد البنيويين لكي يتوسعوا في تطبيق  لقد فتحت دراسات العاِلم اللغوي     

للغة" باعتبارها نسقا من العالمات، وبين التحليل اللغوي على النصوص األدبية، فقد فّرق "دي سوسير" بين "ا

إلى أن اللغة تحكمها مجموعة  ما يميز أديبا عن آخر. كما توّصل"الكالم" الذي يعني االستخدام الفردي للغة، وهو 

من األزواج المتقابلة أو الثنائيات، كالسماء واألرض والموت والحياة، وتمثل هذه الثنائيات جوهر التفكير اإلنساني، 

تُعتبَر "بنية" أساسية تتحكم في كل مظاهر كما ّكنه من االستخدام الواضح للغة، طي المتحدَث القواعدَ التي تُمَ وتع

 التفكير والحياة.

إلى كشف تجليات هذا التركيب، عن طريق  ،م  ثِمن ، ريقة تركيب النص األدبي، ويسعىإن المنهج البنيوي يهتم بط     

تي تربط وحداته المختلفة بعضها ببعض. ولعل أهم ما يميز هذا المنهج أنه، على عكس معرفة العالقات المتشابكة ال

أغلب المناهج، ال يبحث في محتوى الشيء وخصائص هذا المحتوى؛ بل يبحث في عالقة األجزاء أو العناصر بعضها 

 .قصدَ الكشف عن وحدة العمل الكليةببعض، 

الواقع  فِ ر  عّ يرمي إلى تفسير العمل األدبي، وتى النص األدبي، كما أنه ال والنقد البنيوي يتجنب أحكام القيمة عل     

ن القارئ من فهمه وإدراك تجانسه ووحدته، وهي الخصائص أو إلى الكشف عن خصائصه التي تَُمكّ  فيه؛ بل يسعى

 العناصر التي قد تتفق، وقد تختلف، مع الواقع الحياتي والواقع األدبي بالنسبة لقارئ معين.

إن المنهج البنيوي ال يعنيه أن يَُصنف األعمال األدبية، فيِصف عمال بالجودة ويصف آخر بالرداءة؛ وإنما يعنيه      

من النص األدبي كيفية تركيبه وتالحم أجزائه بعضها ببعض، فهو يدور مع النص وال يخرج عنه. كما أنه ال يقف 

 ضيء جوانَب إبداعه.أمام حياة األديب وسيرته الذاتية على أساس أنها ت

إن للمنهج البنيوي طرائقه الخاصة في اكتشاف خصوصية النص، باعتباره كيانا مستقال. وخير وسيلة للتحليل       

 األدبي، هي التعامل المباشر مع اللغة في مستوياتها المختلفة.

 
 الرواية المصرية في ضوء المناهج النقدية الحديثة، وجيه  يعقوب السيد،                                                                              

 وما بعدها )بتصرف(. 205 .، ص2005لى، مكتبة اآلداب، القاهرة، الطبعة األو                                                                             
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 الموضوع – 2017  االستدراكيةالدورة  – االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا

 اآلداب والعلوم اإلنسانية مسلك اآلدابشعبة  - اللغة العربية وآدابهامادة:  -
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اكتب موضوعا إنشائيا متكامال محكم التصميم، تحلل فيه هذا النص النظري، مستثمرا مكتسباتك المعرفية      

 والمنهجية واللغوية، ومسترشدا بما يأتي:

 النص ضمن المناهج النقدية الحديثة وصياغة فرضية لقراءته. تأطير 

 ة التي يطرحها النص، وجرد أهم العناصر المكونة لها. تحديد القضية المحوري 

 المنهج البنيوي كما وردت في النص. الخصائص التي تُميز أهم إبراز 

  .بيان الطريقة المعتمدة في بناء النص، ورصد األساليب الموظفة في عرض القضية المطروحة 

 النقد البنيوي يتجنب أحكام " يعتبر أن صياغة خالصة تركيبية لنتائج التحليل، ومناقشة موقف الكاتب الذي

مع إبداء الرأي  ،."الواقع فيه فِ تعر  يرمي إلى تفسير العمل األدبي، والقيمة على النص األدبي، كما أنه ال 

   الشخصي.

 

 نقط( 6ثانيا: درس المؤلفات )
 

 ورد في رواية "اللص والكالب" ما يأتي:

 :فقالت بغضب ..." 

ي حتى الموت..  ولكنك تستطيع أن تعذبن -  

قلت اجلسي لنتحدث في هدوء.. -  

أنت ال زلت تحب زوجتك، تلك الخائنة، ولكنك تعذبني أنا.. -  

 :فقال متوجعا           

نور، ال تزيديني عذابا، أنا في غاية من النكد..".     -  

. 107 .، ص2006عة األولى، صر، الطب"اللص والكالب"، دار الشروق، القاهرة، م ،نجيب محفوظ                             

واكتب موضوعا متكامال تنجز فيه ما يأتي: ،انطلق من هذا المقطع ومن قراءتك الرواية   

 .وضع المؤلف في سياقه العام 

 تحديد موقع المقطع ضمن المسار العام ألحداث الرواية. 

 ل البعد النفسي لسعيد مهران.في تشكي ،قوى فاعلة باعتبارها ،كل من نبوية ونور وسناء إبراز أدوار 

 .تركيب المعطيات المتوصل إليها في التحليل إلبراز قيمة الرواية       
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