انصفحة

1
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انمـــــــــــادة:

RS41

انشعـــــة(ة)
أو انمسهك :

اننص :









اكتة موضوعا إنشائيا متكامال حول اننص مسترشدا تما يأتي:
وضع الىص فً سٍاقه األدبً.
وضع فزضٍت للقزاءة اوطالقا مه العىىان والبٍتٍه األول والتاسع.
تلخٍص مضمىن الىص.
تحلٍل الىص بالتزكٍز على العىاصز اَتٍت:
ـ معجم الىص ( الحقل الذال على الحزن واأللم والحقل الذال على الطبٍعت ) .
ـ الصىر الشعزٌت وبٍان وظٍفتها.
ـ اإلٌقاع (الخارجً والذاخلً).
ـ األسالٍب وبٍان وظٍفتها.
تزكٍب وتائج القزاءة.
إثباث اوتماء الىص إلى التٍار األدبً الذي ٌمثله.
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انمـــــــــــادج:
انشعـــــة(ج)
أو انمغهك :
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انمعامم:

4

مذج
اإلوجاص:

2ط

ذىجٍهاخ خاطح تعمهٍح انرظحٍح

ٌشجى مه انغٍذاخ وانغادج األعاذزج انمكهفٍه ترظحٍح انمىضىع االعرششاد تانرىجٍهاخ
اَذٍح:
-

االعرىاد إنى انمغطشج انمؤطشج نعمهٍح انرظحٍح فً مخرهف مشاحهها.
إوجاص انعمهٍح عهى انىحى انزي ٌحقق مثذأي انمىضىعٍح وذكافؤ انفشص.
اعرثاس عىاطش اإلجاتح أسضٍح ٌغرأوظ تها فً ذقىٌم أداء انمرششحٍه.
اعرحضاس خظىطٍح أداء انمرششح وانرعامم تانمشووح انالصمح مع إجاتاذه.
انحشص عهى ذفادي انرىقٍط اإلجمانً نهمىضىع ،وذقذٌش األداء تحغة وصن كم عىظش مه
عىاطش انىضعٍح االخرثاسٌح ،كما هى مثثد فً عهم انرىقٍط ،وإثثاخ رنك فً وسقح
انرحشٌش.

االيتحاٌ انىطٍُ انًىحذ نهثكانىسَا -انذوسج االعرذساكٍح  – 0202عىاطش اإلجاتح  -يادج :األدب -
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 IIعىاطش اإلجاتح وعهم انرىقٍط
انرقذٌم:
 وضع انىض فً عٍاقه األدتً ٌ 2....................................................................................................
 انششوغ انثقافُح واألدتُح نظهىس شؼش انتجذَذ :االتصال تانثقافح انغشتُح ،تأعُظ جًاػح أتىنى ،يُم انشؼشاء إنًانتؼثُش ػٍ انزاخ اإلَغاَُح.
 يىقغ أتٍ انقاعى انشاتٍ داخم تجشتح شؼش انتجذَذ.فشظُح انقشاءج :اَتًاء انُص إنً تُاس انتجذَذ.
انعشع
 ذهخٍض انمضامٍه ٌ 2 ................................................................................................................
 نىو انشاػش قهثه ػهً انىجىو وانثكاء. دػىج انشاػش قهثه إنً انتخهص يٍ األعً وانحضٌ. اتخار انطثُؼح يالرا ووعُهح نهتخهص يٍ انهًىو .(تقثم كم إجاتح تؼثش ػٍ فهى انًتششح نًعًىٌ انُص)
 ذحذٌذ انحقىل انذالنٍح انمهٍمىحٌ4....................................................................................................
انحقم انذال عهى انحضن واألنم

انحقم انذال عهى انطثٍعح

انذايٍ  -انىجىو  -انحضٌ -فظ غشىو  -فعاء انكىٌ -غثاس -انذجً -شؼاب – انثهثم-
كؤوط يشج  -انشدي  -انهًىو  -واجى  -انغاب -انُجىو – األعحاس -انهُم ..
انثاكٍ  -غثاس انحضٌ األعً  -انكهىو -
انجحُى .
انؼالقح تٍُ انحقهٍُ :ػالقح تفاػم ،ألٌ انطثُؼح تشكم يجاال َتُفظ انشاػش يٍ خالنه ،وَتخز يُه وعُهح نُغُاٌ
انهًىو واألحضاٌ.
 انظىسج انشعشٌح :انتشثُه واالعتؼاسج ،تشخُص انطثُؼح وتجغُذ ػُاصشها نهتؼثُش ػٍ انزاخ (أيثهح يٍانُص)ٌ 3 ...........................................................................................................................
 األعانٍة :انًضاوجح تٍُ اإلَشاء وانخثش ،هًُُح األعهىب اإلَشائٍ (انُذاء -االعتفهاو – األيش)ٌ 2.................. وظُفح األعانُة :انتؼثُش ػًا َختهج فٍ انزاخ يٍ يشاػش انقهق وانتىتش. انثىٍح اإلٌقاعٍحٌ3...................................................................................................................... :
 اإلٌقاع انخاسجً:
 وحذج انىصٌ :تحش انغشَغ ( يغتفؼهٍ – يغتفؼهٍ -فاػالٌ ) انؼشوض يطىَح يىقىفح. وحذج انقافُح ،وانشوٌ يغ يالحظح انتصشَغ فٍ انًطهغ ( انىجىو  /غشىو ). اإلٌقاع انذاخهً:
 انتكشاس ( :تكشاس تؼط األصىاخ ،انكهًاخ ،انؼثاساخ ) نهتؼثُش ػٍ يشاػش انحضٌ واألنى. يغاهًح انتكشاس فٍ تُىَغ اإلَقاع وانجشط انًىعُقٍ.ذشكٍة :تشكُة َتائج انتحهُم وانتحقق يٍ فشظُح انقشاءجٌ2....................................................................
خاذمح :إثثاخ تًثُهُح انُص نتُاس شؼش انتجذَذٌ2 ................................................................................

