
 1حامعت وىسان 

  ظس الفنىن / كليت آلاداب و الفنىن 

 5 دزاطاث طينمائيت الظداس ي 3 الظنت :اإلاظخىي 

ى: اإلاقياض  فن كخابت الظيناٍز  

                                                                                                                                                         غىحي شقسون. د : أطخاذ اإلاقياض

 

 

  (                                               4 )المحاضرة 

ى  نمىذج البناء الدزامي: الظيناٍز
1                              

ى ىى دليل الفيلس و خطىطه العٍسظت و ًمثل ؤلاطس الري ًطلق على الصخص  ا  )الظيناٍز في مكان و ىى  (نحٍى

                                                                                                                                       :   ، و ًخكىن من(نشاطه  ) هًيدي دوز 

 البداًت         الىطط              النهاًت              

الخاجمت/  الحل ← 3الفصل   

.120 إلى 90من : الصفحاث  

الصساع/  اإلاىاحهت← 2الفصل   

90 إلى 30: الصفحاث  

  الخمهيد← 1الفصل 

30 إلى 1من الصفحت   

                                                                                 ( 27. 25 )جقع في الصفحاث " الحدث " الحبكت ألاولى * 

                                                                                                            (. 90 . 85) جقع في الصفحاث 2الحبكت * 

                                                           

.البناء الدرامً هو ترتٌب خطً ألحداث متصلة ٌؤدي إلى حل درامً-
1
  



ى القياس ي في  ى، و ًقع الظيناٍز با 120ٌعسف ىرا النمىذج بالبناء الخطي للظيناٍز ما ٌعادل طاعخين  ) صفحت جقٍس

و ال يهس إذا كان النص حىازا أو حسكت أو الاثنين (. العسض) إذا اعخبرنا أن كل صفحت ًقابلها د يقت من البث  (

ى  )و ًخحدد نجاح القصت .  صفحت حىل بناء ىيكل القصت30على  (الخمهيد  )ًخىفس الفصل ألاول . معا  (الظيناٍز

ًخعسف اإلاشاىد في – العشس د ائق ألاولى –    أي في العشس صفحاث ألاولى  (اللحظاث ألاولى  )في ىرو الصفحاث 

د جناولها (ىرو العشس د ائق على الصخصيت السئيظيت و ما هي الفكسة فكسة القصت                        . و الحالت التي جٍس

                                     

و ٌعسف باإلاجابهت أو الصساع الري ىى  ( 90-30)ًظس الفصل الثاني مجمل القصت و ىى ًقع بين الصفحاث * 

دو الصخصيت حتى ًكىن بىطعك خلق عقباث أمام جحقيق جلك . أطاض كل عمل دزامي فبمجسد أن جحدد ما جٍس

                  (.  90-85 ) بين الصفحاث 2غالبا ما جقع الحبكت في نهاًت الفصل . الحاحت أو الهدف فهرا ًىلد الصساع

                                                          

                                                                                                                                                                         الحل: الفصل الثالث * 

أجبقى على – ، و هي نهاًت القصت و ماذا ًحدث للصخصيت السئيظيت ( 120- 90 )ًقع الحل عادة بين الصفحاث 

- والدة" إن القصت شبيهت بمساحل الحياة .  يد الحياة أم جمىث؟ جنجح أم جفشل؟ ًنبغي اًجاد نهاًت مخينت و ميثسة

                                                                                                                                                       . نهاًت- وطط- بداًت" مىث - حياة

                                                                                    :  عند اخخياز اإلاىطىع فكس في الحسكت و الصخصيت على اإلانىال الخالي

 اإلاىطىع

 

أما الفعل ؤلانفعالي ىى ما ًجيش ..." ططى على بنك، مطازدة، لعبت: الفعل الجظدي ىى طبيعت الحسكت مثال

دز، أزاد مسح ججسبت الشعىز بالىحدة " طائق الطاكس ي " فيلس . داخل الصخصياث خالل القصت لبىل شٍس

اطخخدم طائق الطاكس ي كمجاش . دزاميا، فالظائق ًنخقل من ميحس إلى ميحس كالظفينت التي جسطى في عدة مىانئ

.                                      فهى ٌشعس بالىحدة و العصلت... دزامي، فهى ًطىف في اإلادًنت بظيازجه دون أي شعىز ًسبطه بها

                                                        

       (الفعل ىى الصخصيت/جحدًد الحاحت )الصخصيت 

                         

انفعالي/ حظدي )الفعل   



" طكىث فيتزحيرالد" الفعل ىى الصخصيت ًقىل . ال دزاما بال صساع، ال شخصيت بال حاحت، ال فعل بال شخصيت*

ثس أن لكل فعل زد فعل مظاو له في القىة و ...و اإلاسء بما ًفعله و ليع بما ًقىله" الصعيس ألاخير " فى زواًخه 

                                                              .ىرا ىى  انىن الكىن، فاإلابدأ نفظه ًنطبق على  صخك. معاكع له في ؤلاججاو 

 

له إلى حمل  ليلت بلغت  (ة )على كل طالب : بالنظبت للخطبيق  ى و جحٍى اخخياز مىطىع إلاعالجخه في شكل طيناٍز

                                                                                                                                   .  الفعل و الصخصيت 


