
 

 (التجربة الشعوريةو  البنية الفكريةاللغة العربية )

 2018 / 2017الثالث الثانوي العلمي    

 البنية الفكرية

 ( املمهدات بعد عنوان النصمقدمة ) 

  ،................ : يدور النص حول فكرة عامة وهي 

  من الفكر الفرعية :وقد انقسمت هذه الفكرة إىل عدد 

 فكانت فكرة البيت األول : ........ ، على حني كانت فكرة البيت الثاني .......، أما فكرة البيت الثالث فهي ........

  ، وقد عرض الشاعر يف األبيات مجلة من املعاني حيث عّبر عن ......... يف البيت األول 

 على حني فّضل أن ينهي أبياته يف البيت الثالث معربًا عن ........ .... ،ثم انتقل يف البيت الثاني ليعّبر عن .........

 (استطاعت املعاني السابقة أن تكشف فكر الشاعر ورؤاه احلياتية لتربزه برؤية ) نضع رؤية الشاعر حسب اجلدول امللحق  

 نفعالي حسب اجلدول امللحق ( كما استطاعت أن جتّلي املوقف االنفعالي الذي متّثل مبشاعر ) نضع موقف الشاعر اال 

  .......... وقد جاءت املعاني واضحة ال غموض فيها كقوله : )........( إذ بّين 

  ............ وكانت املعاني مطروقة ولكنها يف قالب جديد كقوله : )........(حيث عكس 

 ر املتلقي كقوله : )........( فقد صّور ......... ومتّيزت بالصدق األدبي الذي تقبله النفس معتمدًا على اخليال الذي يثري مشاع 

وهكذا ميكننا القول إّن الشاعر ...... استطاع أن ينقل إلينا فكره بوضوح معّبرًا عن معانيه أمجل تعبري مستعماًل أدواته من 

 األلفاظ والرتاكيب واملعاني اليت عكست فكره ورؤاه احلياتية .

 التجربة الشعورية

 ( املمهدات بعد عنوان النصمقدمة ) 

  )عّبر الشاعر ....... يف هذه األبيات عن عاطفة )نضع عاطفة الشاعر حسب اجلدول امللحق ( وكان باعثها ) راجع اجلدول امللحق 

  وقد متاوجت املشاعر العاطفية ما بني 

 ني ، أما البيت الثالث فقد ساد فيه الشعور بـــ .......... الشعور بــ ............ يف البيت األول ، والشعور بــ........... يف البيت الثا

 ).....( وقد حشد الشاعر عددًا من األدوات للتعبري عن مشاعره، فحني عّبر عن الشعور بــ......، استعمل ألفاظًا مشحونة بالعاطفة مثل 

 كما استخدم الرتاكيب اليت حتمل طاقات عاطفية مثل ).....( للتعبري عن شعوره بــ ...... ، وحني أراد أن يربَز الشعور بـ...... 

 .....استعمل الصور البيانية مثل ).....( ، وكانت املعاني متوافقة مع الشعور بــ ...... ، يف البيت ........... حني بّين أّن ..........

ا ميكننا القول إن الشاعر ......... استطاع أن ينقل إلينا مشاعره بصدٍق وعفوية مستعماًل أدواته من ألفاظ وتراكيب وهكذ

 وصور ليجعلنا نشاركه تلك املشاعر واالنفعاالت
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 التجربة الشعورية البنية الفكرية 

 باعثها العاطفة املوقف االنفعالي رؤية الشاعر    الشاعر

 معاناة الشاعر من الفقر ذاتية أمل و استياء من واقع الفقر فردية ساخرة  اجلزار

 ترفض الفساد إصالحية الفراتي
أمل و استياء من واقع الفساد 

 اإلداري
 معاناة اجملتمع من الفساد اجتماعية

 اجلواهري
تدعو إىل  إصالحية

 النهوض بواقع الشباب
 معاناة اجملتمع من اجلهل اجتماعية أمل و استياء من جهل الشباب 

 القرنفلي
واقعية ثورية تدعو إىل 

 التغيري 
 اجتماعية أمل و استياء من واقع االستغالل

 معاناة اجملتمع من الظلم 

 و االستغالل

 أبو ماضي
تفاؤلية مفعمة حبب 

 احلياة
 إنسانية من املتشائمني أمل و استياء

الدعوة إىل التفاؤل و حب 

 احلياة

 الدعوة إىل التحرر إنسانية أمل و استياء من العنصرية  ثورية حتررية الفيتوري

 إنسانية أمل و استياء من الظلم ثورية حتررية مسيح القاسم 
 الدعوة إىل التحرر 

 و النضال 

 ذاتية أمل و استياء من الواقع  حاملة بعامل مثالي نازك 
رفض الواقع املؤمل و البحث 

 عن اخلالص

 ابن محديس
تقّدر روعة الفن و 

 مجاله
 إعجاب بروعة القصر

 أو ذاتية

 إنسانية
 تصوير مجال القصر 

 إنسانية استياء من العلم املادي علي شأن الشعورُت الشابي
الدعوة إىل إعالء شأن 

 العاطفة

 عبد القادر 
تقدر روعة الفن و 

 مجاله 
 تصوير روعة اإلبداع الفين إنسانية إعجاب بالفن و اإلبداع 

 فردية متشائمة ابن الرومي 
خوف وقلق من األسفار والسعي 

 وراء الرزق
 اخلوف من السعي وراء الرزق  ذاتية

 

 

 

 

www.alandalos-school.com                           Tel. 2218807                            info@alandalos-school.com 
 
 


