
 

 (هيكــل دراســـة نـــّص أدبــــّيو  يـــل األدبــة العمــبني )اللغـــة العربيـــة
 (8102 – 8102) الثانوي الثالث 

ِٕك                 بنية العمل األدبي:   كك َّةشّال صايًةك ةةكقهة قشؼة ي  َ ةذٔ عتُة زتمُعٕة تشؼةكة ٕ تةو القا٠ ةكو ّشُ يةا اًّةك ال١لةضال٘ عاٖة ةاتًة

اكٍك َفا ةكسٍ َّشصّاكٌّة القاةُِٕة َالرؼةكعش َع٠ ٕة صةّ  رقة  ةاتٌة           َ ني نذسغ القاهك٘ القفيّن قاهّةك اإنَّهك نذسغ عاكسالٌّ َُصُسٍ َتُطّة

ّٓ.ةااضك َعاٌّ اإىَّ ةهك٘ القهّة فَطع َ  فمش  تو ال١طاُب القزٓ يُ نظّج قةُ

 : ُِظشفكد يف صشكةشًك تو الرُضُع القزٓ ِشهكَقٌ القهةُّ فَ ممَّك َسد يف تذخ  القاصّذٔك َُّزصش اًّك القاتّٕ القيت ّهكَهلك القهة.املقدمة

ايش يف القةهّة تةو:        ُِشَةل ةني الراذتٕ َالرظشُٗ القف شٓ سةطًك تهطاًّكك ثمَّ ُّذسغ القف ش َالر دراسة املستوى الفكري  اةكنْ القةيت صُّنشٌة  تةك ِشُة

عٌ          -ا ةةش اشعّٕة   -ا ةش سّٙظٕة    -ا ةشٔ عكتٕة    تاةكى(  تةع الذتةةشى عاٖة الورةكص َسةةل الراةةكنْ صاُقٕة القةهة القشّٙظٕة فَ تُضةُة

 َةكرُال ا الٟنفاكقّٕ قاؼكعش َالقاّم.

ال١ااةكل   -تاكنٌّ َجتإّ تؼكعشٍك تث :  الذتاُل الراجمّٕة ق٢قفةكظ   ُّذَسغ القُطكُٙ  القفهّٕ القيت َظَّفًك القؼكعش وظًكس  دراسة املستوى الفيّن 

ك القا٠اّةٕة    -القشاةذِم َالقشةة خ    -فطةةاُب القؼةةش   -الدتمة  القفااّةٕة َالٟ ّٕة    - فطةةاُب  -ال١طةكقّ  الرتيِةٕة َالونؼةةكّٕٙ َفاشالضًة

الاش يف القةهّة تةع ةّةكى         الرُطّاك ك -القهمل الق شكةْ  -الحملظهكو القاذِإّ  -القصُس القفهّٕ ََظكٙفًك  -القشُصّذ  ِةزصرش تهًةك تةك ِشُة

.ٕ  دًّٟٟك َدَسيك يف خذتٕ الراهٖك َصؼا القشٝٗ َالُرشالدك َالواصكح عو الرؼكعش َالذتكل القهفظّ

ك َيِصةكل تتةمُنٌ يمل الرشاايْة قاشة ث  اٌّة َي هكعٌة         خامتة  ّظًش ّ كت  الرظشُِني القف شٓ َالقفين َّآصسيمك وةشالص تاُقٕ القهة القشّٙظٕة

ّْ.َيت  شكعٌ الدتمكق

 قّع يف حتشِش القهة اص  ةني الرظشُِكو الُر ِّنٕ قٌك ة  ٟ ةذَّ تو سةل ةاتًك ةااض. - توجيهات 

 ٟ ِؼرت  دسالطُٕ صّ  تك ُرصش عاٖ طاّ  الٟطشاصك٘ك َٟ حيصش ةاذد تانيك ة  ِذسغ تك يُ ةكسص تهًك يف القهة. -

 يف الق شكب َفلُةشًك. ِظشفكد يف حتشِش القهة ممَّك َسد عاٌّ تو فطٚإ -

- .ٌ ّْ ت َّنكو ا شِٕ ََطكٙ  اهّٕ َتتكتني خكصٕ ة  ٟ ِصّح حتشِش القهة َاق فطش فَ  ُالق  تاذَّٔ؛ ١ى صّ  نّة فدة

 ّ:ييييصّ أدبييية نيييل دراسييهيك
 القاتّٕ القيت ّهكَهلك القهة.َتذخ  القاصّذٔك تو  املقدمة:

 ...............يْ:   صّذٌّ عاٖ ا شٔ عكتٕ ؼكعشَ ذ ةهٖ الق . املستوى الفكرّي:1العرض:

  تع ػشح تاظَّل رتمُنًك .  ا ش سّٙظٕ؛ فَهلك: ....................َ ذ ف كم القهّة عاٖ 

  تع ػشح تاظَّل رتمُنًك .  .............................................َالقف شٔ القثكنّٕ: 

  تع ػشح تاظَّل رتمُنًك . ..............................................َالقف شٔ القثكقثٕ: 

القةيت   أو امللضاي أو املاال     أفعال  اممار   َ ذ الطشاكى القؼكعُش وِصكل تاكنٌّ ةُطكٙ  اهّٕ؛ صكى يف تاةذتشًك  . املستوى الفّنّي:2

 ...........................قّٞصِّذ  .............. كقوله:تكرا  الأسموب َالطشدذم ................... ّذّل عاٖ 

ُّع  ةٕ     امساموني  انشاالّّي وايا يّ   ةةني   القؼكعشَن :   ص ........ك ااجة  يمل الونؼةك٘ القطاةّب ةصّة َالعشمةذ ال١طةاُب   ك  .......اُقٌة

 ّٓ ّْ فَ الرتي ّٓ صالقطاّب الٟةشذالٙ  .............   قّٞصِّذ........................اُقٌ:  فَ الون كس

ك َ ةةذ الطةةشمذَّو عهكصةةش  .....................َفَ ةن صؼةةكعش   ك......................القةةيت َضَّةةعن تاهةٖة  الصااو  الانلشناة اَّل ة  القؼةةكعش عاةٖة  

الرتّكل الحملاِّق  ّهًك آخَشك َتثكل رق  ال ع الحملظُغ  ّهًك   .............ُّضِّح الراهٖ؛ َيُ   كقصُسٔك ا)...............  ُقٌ:  القصُس تو الق

ك           احملسنلت الاديعنةَمل ِظشام  القؼكعش  ج القةهة َةهكٌٙة ًٟ ّضِّهةًكك َينَّمةك النةذسلن ضةمو نظّة يف نة ِفّض صةذ ًك الطةشامك

 ...........................ّٞدِّٓ دَسيك يف خذتٕ الراهٖ َيِتك ٌك َيةشالص القشهك ض ةني تُ فني خمشافني؛ صكقطاكق ةني 

ك .........ك عّاشو عو الذتكقٕ القهفظّٕ قاؼةكعشك ا ةكى القشصةشِع ةةني     تهكطإ موسنقل خل جنة وداخمنةَسالاق يزال القهظّج القفين 

 يِاكع تُطّاْ مجّ ................ قش شالس صامٕ:  َصكى 

ل: فدٗ صةة مل تةةو الرظةةشُِني القف ةةشٓ َالقفةةين دَسٍ يف القشاةةا  عةةو تاُقةٕة   . ايلمتااة:3 ج َصةةفُٔ القاةُة القةةهةك اؼةة ٠َّ القهظةّة

 القاةُٓ القزٓ ٟ مي و القفص  ةني ت ِّنكٌّك عهذ القهظش يمل القهة ةُصفٌ قُ ٕ تش كتإ ال١سصكى.

 

 



 

 حترير املقطعني األول والثاني من نّص:     حتَّاَم تغفل، للشاعر مجيل صدقي الزهاوي

كك ا سياًةك فسةإة      ينٌَّ الٟطشاذالد رق  القزٙ  الرشُ ؽ القزٓ اللشكح فسضهك القاشةّٕ يف ظا مٕ الدتً  َالقشدايا َالقتّكعك َيف افإ تةو عةني فياًة

ّٓ صشخٕ  ُتّٕ تذَِّٕ يف َلٌ الدتشميٕ َالقُ ؼّٕ َالقشداا.   شَى ةكقظام َالقاًش َالقاّذ َالقؼشكوك اجك٘و  صّذٔ القضيكَ

 التحريض عمى املستاّدين ومقلومتهم. ذ ّهكَل القؼكعش يف القاصّذٔ ا شٔ عكتٕ ّذَس  ُل: 

ّْ اكسٌق يف مخُقٌ َلًاٌك تظشظام إشقلذ الاالد وترك الغفمةَُّّصعن القهّة ا شّكى سّٙظشكى؛ فَٟيمك ّشمّث  يف القذعُٔ يمل  ك اؼاكةهك القاشة

 ٣ٟتٌك ّهًؼٌ تصكٙ  ال١ِكم.

 ٖ ٘ عا ّٕ القتُ ٔ القثكن ْ القف ش ّاا ٕ حت م صُّهلكزيف إصالحلت املستادّينَ ٔ يمجّ ّٕ تظشاذ َٕق القاثمكن ٘. ك اكقذ ًُّني القاا٠ ٖكَ  ًكك ُّ شم الذتما اُّل  َػً

ٌِك فاةِ(  قهصةح القؼةاكب َيِاةكظًم تةو افاةشًم        أفعل  اممرَ ذ الطشاكى القؼكعش ةااض القُطكٙ  القفهّٕ وةشالص تاكنٌّك اكطشام   ك تث :  النشاة

 َلًاًمك َدعًُّم يمل يناكر القا٠د.

ُّ ةني  ُّع القضيكَ الٟنفاكٟوك ااج  يمل الونؼك٘ القطاّب ةصّةٕ الٟطشفًكم ةاُقٌ:  فتةك تةو ظًة   وثةكسٔ     وثكسٔ  امسموني  انشالّّي وايا يّ َن

 القهدُٔ َالذتمكطٕ يف نفُغ القؼاكب.

ّٓ القطاّب ةاُقٌ:   ذ عذو عاًّك عُالٍد  قّٞصِّذ صثشٔ الرصكٙ  القيت  اين ةكقا٠د.  َالعشمذ ال١طاُب الرتي

ٕ القااذ القاّا  القزٓ ُّضّح  كق ٓ يف  ٌ تظشام٠ً  َةشع القضيَك ( ة ةهٙك ٜ ةصذق تاهكيك. الصو  الانلشنةِظشّة ٌ:  فا( ةاذالً ك ا  هان القاكس ُق  الرااِّشٔك صا

 ُّظّفًك ة٠اًّك سالٙاًكك قّظًم يف  صش صفٕ الهلمجّٕ عاٖ القذَقٕ القاثمكنّٕ يف  ُقٌ:  َتك يْ يٟ دَقٕ يمجّٕ . أسموب القصرََظيا 

ج القفةةيّن الدتمّةة   ٕك اجةةك٘و  ةةشَق الدتًةةش  ُِةٕة قشاةةشع آرالى القؼةةاكب القةكاةة    قلموساانَاةةزَّو يةةزال القهظةّة تشهكامةٕة تةةع  كقةٕة القؼةةكعش القهفظةّة

 صُطّاكيك القصكخإ تث :  ِاتذك يمجّٕ .

يف ُّضّح الراهٖك َيةشالص القشهك تكو يف ممكسطكو الرظشاذِو ََعُديم الق كرةٕ ةكوص٠حك صكراكةإ يف  ُقٌ:  احملسنلت الاديعنةَفطًمن 

 ارتاع ةكوعضالص تو صكى لكي٠ً  َختفض ةكورٟل تو صكى ِاا .

ّٓ َالقفيّن يف يةشالص تاُقٕ القهّة َتاكنٌّك َيِصكل تتمُنٌ ك    َمميك طاق ِظًش َالضعًك ّ كت  الرظشُِني القف ش يمل الرشاايْ قاشة ث  يف تُ فٌة

.ٌ  َي هكعٌ ةظطُٔ الرظشاّذك َ ظُٔ ممكسطكّ

* * * 

 حترير نص:                               عرس اجملد،  للشاعر: عنر أبو ريشة

و ٣قٛة القؼةاشك ُِةضِّو    ِشةهَّٖ القؼكعش يف  صّذٌّ عشغ الجملذ ةزصشٗ ل٠٘ الرظشامش القفشنظْ عو ة٠دٍ طُسِٕك َِٞسِّخ ٟنشصكسالًّك ةااذ تة 

 صذَس القؼًذال٘ القزِو ضعَُّال تو فل   شِٕ القُطو.

ًك عّاش يف يزٍ ال١ةّكو عو اش ٕ القُطو ةكٟطشا٠لك َ ذ صَّى يزال الرُضُع ِا رٌش سّٙظٕ؛ ير عاَّش عو اش شٌ ةكذتشِٕ َالقشتعّكو يف طاّا

ٖ الرظشامش القاكاْك  ٖ طدل ػذِذ عا ٗ عا ٕ القطةكٔك فتَّك يف الراطع القثكنْ يف الراطع ال١َلك َ ذ النطُ ٌ يف تُاللً َيميكى ةكذتق َثاكو فصعكة

ٕ الرظةشامش القةشةْة                   ّْ القةزٓ هلة  الهلةذٗ َالرتة  َالذتةق َالدتمةكل قاؼةاُبك تهةذِّداًل تةو خة٠ل رقة  ةُ ؼّة ااذ ّاصَّٖ صةفكو القفةكّح القاشةة

ّْك َيف الراطع القثكق( عكد قّؼّذ ةشتعّكو ػاكب الق ٍ.َلشالٙمٌ حبق القؼا  القاشة  ُطو َتك ةزقٍُ تو فل   شِٕ القُطو القزٓ ف اًَّم َف اُُّ

القزٓ جتايٖ ةكطةشامكل ال١طةاُب الرتةيٓ اكقاةًكك      النمط السارديّ َ ذ الطشاكى القؼكعُش وِصكل تاكنٌّ ةُطكٙ  اهّٕ؛ صكى يف تاذتشًك العشمكد 

قّمٕك َتُاللًشٌك َتةك اجَّشٌّة يف نفظٌة تةو طةدل عاٖة       ك ممَّك فّكح قاؼكعش القشاا  عو رصشِكو الٟطشامكس ال١امفعل  امللضانة َّشصّضٍ يف 

.٘  الرظشامشك َالعشضالص ةكقؼًذال٘ك َاشح ةكدت٠

غ  ّهةًك َالرتّةكل الحملاِّةق  ّهةًك آخةَشك َتثةكل رقة  ّؼةاٌّ ةة٠دٍ                الصاو  الانلشناة  َالّ   القؼةكعش عاٖة    تظةشمّذاًل عهكصةشيك تةو القُال ةع الحملظُة

ضك َصُسٔ القتاا القزٓ  ّ  ةكرظشامش تو لشَّال٘ الراكَتٕك َمتثَّان فتكم فعّههك صُسٔ َ ةؽ  ةكقاشَغ القيت ختشكل َّظع  فرِكل ثُةًك ال١ةّ

ك َنًتةن               ُس دَساًل يف ّفجة  القطك ٕة القؼةاُسِٕ قةهفع( ف اَّةن َطهًةك َعؼةان  شِشٌة ضكس(ك اذال ضاّفًك زتشَّداًل تةو فطةاعشٌك َ ةذ فدَّو القصُة

ك َصةذق الذتكقٕة القؼةاُسِٕ القةيت لااهةك           ةُظّفٕ ػشح الراهٖ َُّضّعٌك ممَّك ضمَو قاهة الو هك ع ةصذق الراكنْ القةيت اةذو ِاّهةًك ٟ َيةم اٌّة

.ٕ  القؼكعُش حنّكيكك  شَّٖ اذو لض٘اًل تو جتشةشهك الٟنفاكقّ

دِّٓ دَسيةك يف       احملسنلت الاديعنةَمل ِظشام  القؼكعش  ك ّٞة ج القةهة َةهكٌٙة ًٟ ّضِّهًكك َينَّمك النذسلن ضةمو نظّة  يف نةٍّ ِفّض صذ ًك الطشامك

 خذتٕ الراهٖ َيِتك ٌك َيةشالص القشهك ض ةني تُ فني خمشافني؛ تُ ا تظشامش تًضَمك َتُ ا ػا  تهشصش ِظرتّد  شِشٌ الرظشا .

                                                           َزتم  القاُل: ّآصس الرظشُِكى القف شٓ َالقفين يف يةشالص ا شٔ القهّة القاكتٕك َّ كت٠ ّ كت٠ً تو القصا  فى ّفص  اٌّ ةّهًمك.

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


