
 

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

ِٕك                 بنية العمل األدبي:   كك َّةزّال صايًةك ةةكقهة قشغة ي  َ ة ٔ عتُة جممُعٕة تشغةكة ٕ تةو القات ةكو ّشُ يةا اًّةك العلةشال٘ عاٖة ةاتًة

اكٍك َفا ةكرٍ َّزصّاكٌّة القاةُِٕة َالرغةكعز َعت ٕة صةّ  هقة  ةاتٌة           َ ني ن رظ القاهك٘ القفيّن قاهّةك اإنَّهك ن رظ عاكرالٌّ َُصُرٍ َتُصّة

ّٓ.ةااضك َعاٌّ اإىَّ ةهك٘ القهّة فَصع َ  فمش  تو العصاُب القذٓ يُ نضّج قةُ

 : ُِضشفكد يف صشكةشًك تو الرُضُع القذٓ ِشهكَقٌ القهةُّ فَ ممَّك َرد يف ت خ  القاصّ ٔك َُّذصز اًّك القاتّٕ القيت ّهكَهلك القهة.املقدمة

ايز يف القةهّة تةو:        ُِزَةل ةني الرا تٕ َالرضشُٗ القف زٓ رةطًك تهطاًّكك ثمَّ ُّ رظ القف ز َالر دراسة املستوى الفكري  اةكنْ القةيت صُّنشٌة  تةك ِشُة

عٌ          -ا ةةز ازعّٕة   -ا ةز رّٙضٕة    -ا ةزٔ عكتٕة    تاةكى(  تةع الصةةزى عاٖة الورةكس َرةةل الراةةكنْ صاُقٕة القةهة القزّٙضٕة فَ تُضةُة

 َةكرُال ا الالنفاكقّٕ قاغكعز َالقاّم.

العااةكل   -تاكنٌّ َجتإّ تغكعزٍك تث :  الصاُل الراجمّٕة قلقفةكظ   ُّ َرظ القُصكُٙ  القفهّٕ القيت َظَّفًك القغكعز وظًكر  دراسة املستوى الفيّن 

ك القاتاّةٕة    -القشاة ِم َالقشةة خ    -فصةةاُب القغةةز   -الجلمة  القفااّةٕة َالال ّٕة    - فصةةاُب  -العصةكقّ  الربيِةٕة َالونغةةكّٕٙ َفازالضًة

الاز يف القةهّة تةع ةّةكى         الرُصّاك ك -القهمل الق شكةْ  -الحملضهكو القا ِإّ  -القصُر القفهّٕ ََظكٙفًك  -القشُصّ   ِةذصرز تهًةك تةك ِشُة

.ٕ  دالالًّك َدَريك يف خ تٕ الراهٖك َصغا القزؤٗ َالُرزالدك َالواصكح عو الرغكعز َالصكل القهفضّ

ك َيِصةكل تتةمُنٌ يمل الرشاايْة قاشة ث  اٌّة َي هكعٌة         خامتة  ّظًز ّ كت  الرضشُِني القف زٓ َالقفين َّآسريمك وةزالس تاُقٕ القهة القزّٙضٕة

ّْ.َيت  شكعٌ الجلمكق

 قّط يف حتزِز القهة اص  ةني الرضشُِكو الُر ِّنٕ قٌك ة  ال ة َّ تو رةل ةاتًك ةااض. - توجيهات 

 ال ِغرت  درالصُٕ صّ  تك ُهصز عاٖ صاّ  الالصشاصك٘ك َال حيصز ةا د تانيك ة  ِ رظ تك يُ ةكرس تهًك يف القهة. -

 يف الق شكب َفلُةشًك. ِضشفكد يف حتزِز القهة ممَّك َرد عاٌّ تو فصٚإ -

- .ٌ ّْ ت َّنكو ا زِٕ ََصكٙ  اهّٕ َتتكتني خكصٕ ة  ال ِصّح حتزِز القهة َاق فطز فَ  ُالق  تا َّٔ؛ عى صّ  نّة فدة

 ّ:ييييصّ أدبييية نيييل دراسييهيك
 القاتّٕ القيت ّهكَهلك القهة.َت خ  القاصّ ٔك تو  املقدمة:

 ...............يْ:   صّ ٌّ عاٖ ا زٔ عكتٕ غكعزَ   ةهٖ الق . املستوى الفكرّي:1العرض:

  تع عزح تاضَّل رتمُنًك .  ا ز رّٙضٕ؛ فَهلك: ....................َ   ف كم القهّة عاٖ 

  تع عزح تاضَّل رتمُنًك .  .............................................َالقف زٔ القثكنّٕ: 

  تع عزح تاضَّل رتمُنًك . ..............................................َالقف زٔ القثكقثٕ: 

القةيت   أو امللضاي أو املاال     أفعال  اممار   َ   الصشاكى القغكعُز وِصكل تاكنٌّ ةُصكٙ  اهّٕ؛ صكى يف تاة تشًك  . املستوى الفّنّي:2

 ...........................قّؤصِّ   .............. كقوله:تكرا  الأسلوب َالصشد م ................... ّ ّل عاٖ 

ُّع  ةٕ     امسالوني  انشاالّّي وايا يّ   ةةني   القغكعزَن :   ص ........ك ااجة  يمل الونغةك٘ القطاةّب ةصّة َالعشمة  العصةاُب   ك  .......اُقٌة

 ّٓ ّْ فَ الربي ّٓ صالقطاّب الالةش الٙ  .............   قّؤصِّ ........................اُقٌ:  فَ الون كر

ك َ ةة  الصةةشم َّو عهكصةةز  .....................َفَ ةن صغةةكعز   ك......................القةةيت َضَّةةعن تاهةٖة  الصااو  الانلشناة اَّل ة  القغةةكعز عاةٖة  

الربّكل الحملاِّق  ّهًك آخَزك َتثكل هق  ال ع الحملضُظ  ّهًك   .............ُّضِّح الراهٖ؛ َيُ   كقصُرٔك ا)...............  ُقٌ:  القصُر تو الق

ك           احملسنلت الاديعنةَمل ِضشام  القغكعز  ج القةهة َةهكٌٙة يف نة ِفّض صة  ًك الصةشامكاًل ّشِّهةًكك َينَّمةك النة رلن ضةمو نضّة

 ...........................ّؤدِّٓ دَريك يف خ تٕ الراهٖ َيِتك ٌك َيةزالس القشهك ض ةني تُ فني خمشافني؛ صكقطاكق ةني 

ك .........ك عّازو عو الصكقٕ القهفضّٕ قاغةكعزك ا ةكى القشصةزِع ةةني     تهكصإ موسنقل خل جنة وداخلنةَرالاق يذال القهضّج القفين 

 يِاكع تُصّاْ مجّ ................ قش زالر صامٕ:  َصكى 

ل: فدٗ صةة مل تةةو الرضةةشُِني القف ةةزٓ َالقفةةين دَرٍ يف القشاةةا  عةةو تاُقةٕة   . ايلمتااة:3 ج َصةةفُٔ القاةُة القةةهةك اغةة َّت القهضةّة

 القاةُٓ القذٓ ال مي و القفص  ةني ت ِّنكٌّك عه  القهظز يمل القهة ةُصفٌ قُ ٕ تش كتإ العرصكى.
 

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


