
 

 (مسات املذاهب األدبية و األمناط الكتابية و مؤشراتها)ةـــة العربيـــاللغ 

 الثالث الثانوي العلمي 
 األمناط الكتابية ومؤشزاتها:

  :ظري إلقٓاع٘ يف أَس َا، َ٪غسات٘: ظري إىل ايَّٓٔ ايّٓ ٜ٪ت٢ ب٘ غايبًاالينط الربهاىي 

 اذتحخ ٚايرباٖني املٓطك١ٝ.اعتُاد  .1

 .١اإلحيا٥ّٝ ٚايصٛز ارتٝاٍ عٔ ٚايبعد املٛضٛع١ٝ .2

 . ١ايٛاقعّٝ ٛاٖدٚايّػ ا٭َج١ً إىل ا٫ضتٓاد .3

 ، (ايطبب  هلرا-إذا - يرا)١: تٝحٚايّٓ بايطبب املتعًك١ بطايّس أدٚات اضتعُاٍ .4

ِٔ)ايتعازض:              َّ - يه ّٕ -  بُٝٓا       ٘غري أّْ- يه  .(َٔ املجبت-َٔ ايٛاضح  - يكد - قد -  إ

 :ت٢ ب٘ غايبًا َٔ ا٭ع٢ً إىل ا٭د٢ْ يػسح أَس َبِٗ، َ٪غسا٥٘: الينط التفطريي٪ٜ 

ّٝايتحّسد ٚ املٛضٛعّٝ .1  ١.ٓات ايبدٜع١ّٝ ٚاحملّط١ ٚايصٛز ايبٝا١ّْٝ يف ايعسض ٚايبعد عٔ ايرات

 اضتدداّ ا٭َج١ً ٚايتػبٝٗات ٚايٛقا٥ع. .2

 . باملٛضٛع خمتص حبكٌ ايٓص إغٓا٤ .3

 .َعني تدزد ٚفل أٚ َسق١ُ فكسات يف املعًَٛات إٜساد .4

 .ٚايػسٚح ايتعسٜفات نجس٠ .5

 بسٚش أفعاٍ املعا١ٜٓ ٚامل٬ذظ١ ٚا٫ضتٓتاد. .6

ّٔ - ْعتكد) اضتعُاٍ بعض َفسدات ايػعٛز ٚايظٔ:  .7   َٔ ايضسٚزٟ( - ْػّو - ْظ
 :غسات٘: الينط الوصفي٪َ 

 ايبدٜع١ٝ.اضتدداّ ايصٛز ايبٝا١ْٝ ٚاحملطٓات  .1

 .باملٛصٛف ايفا٥ك١ ايعٓا١ٜ .2

 نجس٠ ايصفات ٚاملػتكات.  .3
 :تَ٪غسا الينط الطسدي:٘ 

 نجس٠ ا٭فعاٍ املاض١ٝ. .1

 ضٝطس٠ ا٭ضًٛب ارتربٟ. .2

 بني...(- إذ - َطا٤ - َإ ٚاملهإ ) صباح اضتدداّ ظسٚف ايّص .3

 (.ذ٦ٓٝر - ٦َٜٛر  ۔ت٢ ذ - يكد - ٘يهّٓ - اضتدداّ أدٚات ايسبط اييت تدٍ ع٢ً ضري ا٭ذداث: ) يف ذيو .4

 :غسات٘: الينط اإليعاشي٪َ 

 غًب١ ا٭ضًٛب اإلْػا٥ٞ: تهجس ادتٌُ ايطًب١ٝ ) أَس/ ْٗٞ(.  .1

 اعتُاد ضُري املداطب. .2

 اضتدداّ ادتٌُ ايكصري٠ .3

 األدبية مسات املذاهب

َّإىلامرهبا)لالّتاّصٍنتمُالسّنا-1 طالسطال ا امن ا.ّصمساتىابسشتاايفالسّنْا/لملرهبالإلبدلعُ...(اهاتامستنيامناباع

َّلخرتاممااٍلُامسْامنامسات)الالّتا-۲                   ُّباع  ...(اًتعطٓاثالثْالحتماالت ْ/الملرهبالإلبدلع

 زابعا: املرهب السمصي : :ثالجا: املرهب الواقعي اجلديد :ثاىيا: املرهب اإلبداعي :باعيأوال: املرهب االّت

ذسف  .1  ٚ١ٝ ٚايكاف  ٕ ٛش ّٟٚذد٠ اي  .ايٚس

ت  .2 ٌ ٝب ٕ يه هٛ ت )ٜ  ٚذد٠ ايٝب

 فهس٠ خاص١(.

َا٤ حمانا٠ .3 ِٖ يف ايكد  تعابري

ِٗ ِٖ ٚأيفاظ ٛز  .ٚص

١ْ ا٭يفاظ جصاي١ .4 َتا  .سانٝبايّت ٚ

ٛح .5 ض ٗح١ ايِفهَس يف اٛي ١ٝ ٚايًّ  . ارتطاب

تػفٌ، اْتصاز  ذّتاّ: قصائدي

ق٠ٛ ايعًِ،  تػسٜٔ، ايٛطٔ،

 َس٠٤ٚ ٚضدا٤.

ٚش ذاتّٝ .1 ُل ١ ايّػبس ٚع ْا٠اعس   .املعا

ٛح .2 ٍٝا إىل ادتٓ  .ارت

ٚع ا٭مل ٔع ايتعبري .3 ّٓص   سزايتّر إىل ٚاي

ذد٠ .4  .١املكطعّٝ اٛي

ٖس ع٢ً ها٤ا٫ّت .5 ٝع١ َظا  ايطب

َتصاد ٗا ٚا٫   .ب

   اقصائدي

 املٗاجس، ٚطين، اجملد، عسع

 ٛع١ ايفسامي ايػاب،

ٗا. .1 ٖداف ٚأ ري  ُا ٜا ادت ّ قضا  ايتصا

ٟٛز ايتفا٩ٍ .2  .ايج

ٕٛ هٌايّػ ٚذد٠ .3  .ٚاملضُ

َص خ٬ٍ َٔ ايِفهَس عسض .4  ايس

 .فافايّػ

ٜس .5 ٛاقع تصٛ ٙ، ايط٧ٝ اي ْكد ٚ 

ٛز َٔ ٚيهٔ  . َترسى َٓظ

   قصائدي

 املػسدٕٚ،

ٞ ايػفاف ،  .1 ذ َص امٛل ّ ايس اضتددا

.١ٜ َص ٛز٠ ايس  ٚايص

2.  .ِ ٚاذتً ٛز٠  ّ ا٭ضط  اضتددا

  قصائديا 

 ادتطس .



 

 وظائف الصورة

 قاٍ ضًُٝإ ايعٝط٢:خط٠ٛ أٚي١ّٝ يف ع١ًُٝ اإلقٓاع،  . الشسح والتوضيح:1

 قلاسلرتلباعسفنااكَفانرتعواااااكأعالسشوادّافاضِقالألزَضاًلغتطِل

 )نأع ايػٗاد٠( املػبَّ٘: ايػٗاد٠. املػبَّ٘ ب٘: نأع. ذرف ا٭دا٠ ٚٚج٘ ايػب٘.  ْٛع٘: تػبٝ٘ بًٝؼ.  -

ٓصس، ٚذيو بتػبٝ٘ ايػٗاد٠ بايهأع ٚظٝفت٘: ايػسح ٚايتٛضٝح: غسذت ايصٛز٠ َع٢ٓ ايػٗاد٠ ٚبرٍ ا٭بطاٍ ايدَا٤ َٔ أجٌ اي

  اييت َٮتٗا دَا٤ ايػٗدا٤، فأقٓعت املتًكٞ باملع٢ٓ.

اٖٞ إٔ ٜبايؼ ايػاعس يف ايتصٜٛس، فٝتحاٚش اذتدَّ املعسٚف يف ايٛصف، قاٍ ايػاعس عُس أبٛ زٜػ١:   . املبالػة:2

اٍااعسًعالجملداتَوُاًلضحيباااايفامػانَنااذٌٍ السشوِب

٘ )ذٍٜٛ( ع٢ً ضبٌٝ ا٫ضتعاز٠ امله١ٝٓ.  - ٔ صفات أبك٢ ع٢ً صف١ َ ب،ٚ  ٖٛ ايٛج  ٚ٘  ذٍٜٛ ايػٗب: غب٘ ايػٗب بجٛب ايعسٚع، ذرف املػب٘ ب

 ، ٚايفسذ١ ايعظ١ُٝ با٫ضتك٬ٍ.ايسفع١ ٚاجملد ايرٟ بًػت٘ ضٛز١ٜٚظٝف١ ايصٛز٠: املبايػ١؛ فكد بايػت ايصٛز٠ يف ايتعبري عٔ َع٢ٓ 

 لّتكبيح: . الّتحطني أو ا3 
ِِٔعَج . التحسني:أ اقاٍ ايبازٚدٟ:   جيسٟ يف ايصف١ بػسض ايرتغٝب أٚ ايتكسٜب أٚ إَاي١ ايٓفظ ٚايتربٝب:  ٌُ اذُتط

 فلَظاجيينامثازالسفٌشاٍانعْاااامناجنَّْالسعلماإالاصادُقالهلمِم

 ( تػبٝ٘ بًٝؼ. املػب٘: ايعًِ.  املػب٘ ب٘: ج١ٓ. ذرف ا٭دا٠ ٚٚج٘ ايػب٘. )ج١َّ ايعًِ -

ِ بادت١ٓ.  - ٘ ايًع ٍ تػٝب ٔ خ٬  َِ ٢ ايًع َٓع ٛز٠   ت ايص ٗا: ذطَّٓ ٝفت ِ. -ٚظ ٘ إىل ضًٛى طًب ايًع ُايت ٚاضت ٚاإلعحاب،  ٛز اذتبِّ  ٞ غع ْفظ املتًك  فأثازت يف 

 ، قاٍ ايػاعس عُس أبٛ زٜػ١:جيسٟ يف ايصف١ بػسض ايتكبٝح ٚايتٓفري ٌُ ايكبِحِعَج ب. التقبيح:

الستعِباكماسناامنامَطلٌٍنانفضتااااعناجناحَوااغباز

 )غباز ايتعب(  املػب٘: ايتعب، املػب٘ ب٘: غباز، ذرف أدا٠ ايتػبٝ٘، ٚٚج٘ ايػب٘،  ايصٛز٠ تػبٝ٘ بًٝؼ.  -

 ٙ ٛز ايهس ْا بإثاز٠ غع ٓفس ٘ ايتعب بايػباز، ٝي ٚذيو بتػٝب ٓا،  ُس ع٢ً أزض ٔ ضٝطس٠ املطتع ٢ ايتعبَ  َٓع ٛز٠  ٝح؛ قبَّرت ايص ٝف١: ايتكب ظ ٝا٤.   اٛي ٚا٫ضت                ٚايطدط 

ِّْاتٗا، ٚذيو بترٌُٝ ايطبٝع١ َػاعس ا٭دٜب، فتٓعهظ َػاعسٙ عً . إضفاء ىفطية املبدع على الطبيعة أو األشياء:4 ٢ ايطبٝع١ مبه

ابطٌلناامنامحاّاُنُدِبااااهرياتسبتنااسناتصدهُااااإذ ٜهٕٛ عٓصس ايصٛز٠ َطتُدًا َٔ ايطبٝع١: 

 أضف٢ شٖٛ اإلْطإ ع٢ً جص٤ َٔ ايب١٦ٝ اييت ٜعٝؼ فٝٗا؛ ٖٚٞ ايرتب١، فايصٖٛ يإلْطإ ٚيٝظ يًرتاب، يهٓ٘ قاّ بإضفا٥٘ ع٢ً ايرتاب.

َّ . الوصف واحملاكاة:5 ّٟ:      ايػعس ايعسبٞ قا٥ِ ع٢ً تػبٝ٘ ايػ٤ٞ بايػ٤ٞ، ٚايٛقٛف ع٢ً تفاصٌٝ ايصٛز٠ يف ايرٖٔ إ  ، قاٍ ايصٖاٚ

اأماامناظورياٍعضدالحلقَّاعصُمىاااافقداجعلِتاأزكانىاتتصسصُ 

 فكد غبَّ٘ اذتلُّ ببٓا٤ ي٘ أزنإ تتصيصٍ.  

، قايت ْاشى بايصٛز٠ َٔ ايد٫ي١ اذتسف١ٝ إىل إحيا٤ات َتٓٛع١ ١٦ٖٝ َعبِّس٠ تٛذٞ مبع٢ٓ أٚ غعٛز أٚ د٫ي١ ختسد . اإلحياء:6

 علٓاأفٍقاِحِسُتايفاضسِّياااختَلتىابلدًلامناعبري امل٥٬ه١:

 )بًدًا َٔ عبري( املػب٘: بًدًا. املػب٘ ب٘: عبري، ذرف ا٭دا٠ ٚٚج٘ ايػب٘، فايصٛز٠ تػبٝ٘ بًٝؼ.  -

  دتُاٍ ٚايط٬ّ.أٚذت ايصٛز٠ با٫ْط٬م أٚ اإلغسام أٚ اٚظٝفتٗا: 

 ٚض١ًٝ ايػعس يإلحيا٤، فايسَص ٖٛ إحيا٤ ايه١ًُ ٜهٕٛ يف ن١ًُ ٚاذد٠: . الّسمص:7

 نقاتلالحللكالسبادِاضننتصساااألننااًجرًزالسشمظايفاٍدنااا

 دتأ ايػاعس إىل ايسَص )ايػُظ( يٝٛذٞ باذتلِّ، ٚزَص )باذتًو( بايعدٚإ ايصْٗٝٛٞ ايظامل.

 واخلارجيةملوسيقـا الداخلية ا

 مصادر املوسيقا الداخلية:
 )ادتٓاع ايتاّ ٚايٓاقص، ايتصسٜع، ايتٛاشٕ(. . احملطيات اللفظية:1

 ٖٚٞ )ذّج٘ غدص فطهت(. . حسوف اهلنظ:2

ٌّ قّٛ زبض  إذ غصا جٓد َطٝع(. . حسف اجلوس:3  ٖٚٞ )ظ

 بني ذسٚف اهلُظ ٚادتٗس. . التياغه4

 ١.يًه١ًُ، أٚ اذتسف، أٚ ادتًُ . التكساز:5

 بعٝد(. -ضريٟ، عُٝل -ٖٛ اغرتاى ايهًُتني يف صٝػ١ ٚاذد٠؛ )ٜطري . الصيؼ االشتكاقية:6

  تهٕٛ يف ْٗاٜات ادتٌُ ايػعس١ٜ ضُٔ ا٭ضطس ايػعس١ٜ، )ع٢ً ايطٍٛ عصا٤ ٫ ٜٓكضٞ ٖٚٓا٤(. . التكفية الداخلية:7



 

 تٓاضب٘.ا٭يف ٚايٛاٚ ٚايٝا٤ ايطان١ٓ، إذا ُضبكِت حبسن١  . املّد الكصري:8

 ا٭يف ٚايٛاٚ ٚايٝا٤ ايطان١ٓ، إذا ت٬ٖا ُٖص، أٚ ُٖص٠ املّد. . املّد الطويل:9

 مصادر املوسيقا اخلارجية:
١ّٝ ايبررتٟ:. حسف السوّي: 1  ٖٛ اذتسف ايرٟ ُتب٢ٓ عًٝ٘ ايكصٝد٠، ٖٚٛ اذتسف ا٭خري، ٚإيٝ٘ تٓطب ايكصٝد٠؛ فٝكاٍ: ضٝٓ

 ًتسّفعُتاعناجدلاكلِّاجبِظااصنُتانفطُاعّمااٍدّنظانفطُا                                   

ّٟ.. الكافية الواحدة 2    مناأنٌلعالسقافَْ  يف ايػعس ايتكًٝد

 ٜساعا(. -ٜساِع  –ٖٞ َا نإ زّٜٚٗا َترّسنًا بفتح أٚ ضٍِّ أٚ نطس، )ٜساَع  القافية املطلقة: -

 )ضانًٓا(، )ٜساِع(.ٖٞ َا نإ زُّٚٗا َكَّدًا  القافية املقيَّدة: -

ٍّ ع٢ً ذاي١ ايػاعس ايٓفط١ٝ اييت تٓاضب ايّٓص ٚأذاضٝط٘. -  يًكاف١ٝ املطًك١ د٫يتٗا يف إط٬م ايػعٛز، ٚتد

 ٚيًكاف١ٝ املكَّٝد٠ د٫يتٗا يف تكٝٝد اإلذطاع، ٚتٛذٞ غايبًا باذتصٕ أٚ ايػضب. -
 فوائد أدبية يف الدالالت واألثز يف املعنى

ُّ . الفعل املضازع:1  .ٚا٫ضتُساز ايتحدُّد ع٢ً ٜد

ُّ . الفعل املاضي:2 ٛع ع٢ً ٜد ٍٔ يف اذتدث ٚق ٜبِّٝٔايفٌع حتكُّل ٜ٪نِّد ٚأ َض٢، َش  ٚ، َّ ٍُ َا أثٙس أ َّ ٚأ ا٭ٜدب ْفظ يف ٜصا ٜاِت أ ٖٔ يف ذاضس٠ ايرنس  .ا٭ٜدب ذ

ُّ . فعل األمس:3 ّٞ ايطًب ع٢ً ٜد  .ٚايٓصح ٚاإلزغاد ايتُِّٞ َٓٗا: ب٬غ١ٝ أغساض إىل خيسُد ٚقد ٚا٫ضتع٤٬، اذتكٝك

ُّ . اجلنلة االمسية:4  ٚا٫ضتكساز. ٚايدمي١َٛ ايجبات ع٢ً عاد٠ تد

ُّ . اجلنلة الفعلية:5  أنجس. اذت١ٜٛٝ ايٓصَّ ٚمتٓح ٚاذتسن١، ايتػُّس ع٢ً تد

 .ٜعّبس عٓ٘ فُٝا ٚايتعاظِ ايتصاعد َٔ ايعًٝا ٚبايدزج١ ٚبا٭صاي١، باملطًل، املصدز اضتعُاٍ ٜٛذٞ . املصدز:6

ُّ . اضه الفاعل:7  .املطًل ايجبات ٫ اذتدٚث ضبٌٝ ع٢ً ايفاع١ًٝ ع٢ً ٜد

ُّ . مبالػة اضه الفاعل:8 ٠َّ يف املبايػ١ ع٢ً تد  ايٛصف. يف املبايػ١ أٚ تهسازٙ، أٚ ايفعٌ ق

ٍّ . الصفة املشبوة باضه الفاعل:9  .َطتُسًا أٚ َطًكًا ثباتًا بايه٬ّ املكصٛد يف ايصف١ ثبات ع٢ً تد

ُّ . اضه املفعول:11  .ايجبات ٫ اذتدٚث ضبٌٝ ع٢ً ايفعٌ عًٝ٘ ٚقع َٔ ع٢ً ٜد

ُّ . اضه التفضيل:11 ُّم ع٢ً ٜد ِّ ع٢ً أٚ عًٝ٘، املفضٌَّ ع٢ً املفضٌَّ تف ِٔ ن  .ضٛاٙ ٖٛ ََ
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