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أوال :ذىجٍهاخ خاصح تعملٍح الرصحٍح
ٌشجى مه السٍذاخ والسادج األساذزج المكلفٍه ترصحٍح المىضىع االسرششاد تالرىجٍهاخ
اَذٍح:
-

االسرىاد إلى المسطشج المؤطشج لعملٍح الرصحٍح فً مخرلف مشاحلها.
إوجاص العملٍح على الىحى الزي ٌحقق مثذأي المىضىعٍح وذكافؤ الفشص.
اعرثاس عىاصش اإلجاتح أسضٍح ٌسرأوس تها فً ذقىٌم أداء المرششحٍه.
اسرحضاس خصىصٍح أداء المرششح والرعامل تالمشووح الالصمح مع إجاتاذه.
الحشص على ذفادي الرىقٍط اإلجمالً للمىضىع ،وذقذٌش األداء تحسة وصن كل عىصش مه
عىاصش الىضعٍح االخرثاسٌح ،كما هى مثثد فً سلم الرىقٍط ،وإثثاخ رلك فً وسقح
الرحشٌش.
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ثاوٍا :عىاصش اإلجاتح وسلم الرىقٍط
.................................................................................................................................................................:
ٌ
 .الرقذٌم
 ظٕٓس فٍ انًمانح ٔاػرثاسِ يظٓشا يٍ يظاْش انُٓضح األدتٍح ٔذدذٌذ األدب انؼشتً فً انًششق ٔانًغشب .يساًْح اَرشاس انطثاػحٔظٕٓس انظحافح ٔتشٔص انفكش اإلطالحً فً اػرًاد أشكال َثشٌح خذٌذج (انًمانح ػهى ٔخّ انخظٕص).ذطٕس أشكال فٍ انًمانح (انًمانح
انسٍاسٍح ،انًمانح انفكشٌح ،انًمانح األدتٍح .)...يٕاكثح انًمانح األدتٍح نهرطٕس انزي ػشفّ األدب انؼشتً ( يثال ػثذ انكشٌى غالب).
 فشضٍح انمشاءج :انُض يمانح أدتٍح (انًؤششاخ :انًٕضٕع َ ،ظاو انفمشاخ.)... .المىضىع:
...........................................................................................................................................................:
ٌ
أ .الفهم
 يؼاَاج انشؼش انًغشتً لثم انُٓضح يٍ تؼض يظاْش اندًٕد. دٔس انُٓضح األدتٍح تانًغشب فً ذحشس انشؼشاء يٍ حانح اندًٕدٔ ،اَخشاطٓى فً يؼشكح انذػٕج إنى اإلطالذ. يشاحم ذطٕس انشؼش انًغشتً :انًشحهح األٔنى (انثالثٍٍُاخ) :ذطٕس نغح انشؼش ٔأسهٕتّ ٔاَطاللّ فً آفاق خذٌذج .انًشحهح انثاٍَح (األستؼٍٍُاخ) :ذحشس انشؼش ٔاذداّْ اذداْا راذٍا.
انًشحهح انثانثح (يشحهح يا تؼذ االسرمالل)َ :ضح انمظٍذج ٔذدذد يضايٍُٓا ٔأسانٍثٓا ٔانرضاو انشؼشاء تًثذإ
انرفؼٍهح.
ب  .الرحلٍل:
..................................................................................................................................................
ٌ3
 القضٍح األدتٍح: انمضٍح األدتٍح :طشذ لضٍح انشؼش انًغشتً فً ػظش انُٓضح تانرشكٍض ػهى األتؼاد اَذٍح:
 انثؼذ انثمافً :أثش انًحافظح فً انشؼش انًغشتً ٔانحذ يٍ إيكاَاخ ذطٕسِ. انثؼذ انسٍاسً :ستط ذحٕل األدب تانرحٕالخ انسٍاسٍح. انثؼذ انراسٌخً :اػرًاد يثذأ انرحمٍة. انثؼذ األدتً :انرشكٍض ػهى انسًاخ انًًٍضج نشؼش كم يشحهح شكال ٔيضَٕا.........................................................................................................................
ٌ
 وسائل الحجاج واألسالٍة المىظفح اػرًاد انرفسٍش ٔانششذ ٔانرشذٍة ( ركش انًشاحم)  ٔ ،انرفظٍم ترذلٍك كم يشحهح ،االسرشٓاد ترداسب انشؼشاءٔ ،االسرُاد إنى
انراسٌخ فً تٍاٌ فكشذّ ػٍ األدب انًغشتً  /ذٕظٍف أسهٕب ذمشٌشي خال يٍ انظٕس انثٍاٍَح ٌالئى طثٍؼح انًمانح  /اػرًاد نغح
تسٍطح ذشاػً انًماو ٔذسرحضش ذٕخّ انًمانح انرؼهًًٍ.
..............................................................................................................
ٌ
ج .الرشكٍة :ذدًٍغ َرائح انرحهٍم انًرٕطم إنٍٓا
...........................................................................................................................
ٌ
 .الخاذمح :إثثاخ اَرًاء انُض نفٍ انًمانح

ثاوٍا :دساسح المؤلفاخ (6ن)
ـ ذقذٌم :اإلشاسج إنى يٕضٕع انكراب ٔأْى انمضاٌا انرً طشحٓا انًؤنف فً سٍاق يؼاندرّ نظاْشج انشؼش انحذٌثٔ ،ضغ انًمطغ فً سٍالّ
داخم انًؤنف (ذُأل انشكم اندذٌذ نهمظٍذج انحذٌثح ( انفظم انشاتغ ) ٔضًُّ األسس انًٕسٍمٍح نهشؼش انحذٌث)ٌ .................................... .
ـ المىضىع :اإلشاسج إنى أْى األسس انًٕسٍمٍح نهشؼش :ذفرٍد انٕحذج انًٕسٍمٍح انرمهٍذٌح ٔاػرًاد ٔحذج يٕسٍمٍح يخرهفح (َظاو األسطش أٔ
األشطش)  ،ندٕء انشؼشاء إنى أتحش يخرهفح ،ستط انمافٍح تانثُاء انًٕسٍمً انؼاو نهمظٍذج ٔخؼهٓا أكثش خضٕػا نحشكح انًشاػشٌ .......................
ـ الخاذمح :اإلشاسج إنى يُٓح انكاذة فً ذحهٍهّ نًٕسٍمى انشؼش انحذٌث (ذحهٍم ًَارج يٍ انشؼش ،يُالشح آساء انُماد ٔانذاسسٍٍ) ٔ ،إنى يُٓدّ
..................................................................................................................................
ٌ
فً انًؤنف ( اػرًاد يُٓح ذكايهً)

