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 مستويات الدراسة البنيوية صالح فضل

I. رمذٚى: 

نى رمف طٛشٔسح انًُبْظ انُمذٚخ ػُذ ؽذٔد دساعخ انُض األدثٙ ٔرفغٛشِ اػزًبدا ػهٗ ػاللزّ ثبنزبسٚخ أٔ 

انًغزًغ ثم اَزمهذ يغ انًُٓظ انجُٕٛ٘ اىالنزشكٛض ػهٗ انؼبنى انذاخهٙ نهُض األدثٙ فٙ ثُٛبرّ انهغٕٚخ ٔانفُٛخ 

 .ٔانشيضٚخ، ٔانجؾش ػٍ انؼاللبد ٔانمٕاٍَٛ انجبؽُٛخ انزٙ رؾكًّ

 )ػهى انهغخ)ٔرؼٕد َشؤح انًُٓظ انجُٕٛ٘ انٗ يُزظف انؼمذ انضبَٙ يٍ انمشٌ انؼششٍٚ، يغ سائذ انهغبَٛبد 

ثؤٌ انهغبَٛبد ْٙ انؼهى انز٘  ":فٛشدُٚبَذ دٔعٕعٛش انز٘ أعظ نهمطٛؼخ يغ انًمبسثبد انزمهٛذٚخ نهغخ ٔلبل

، ثغغ انُظش ػٍ َشؤرٓب ٔطالرٓب ثظٕاْش اعزًبػٛخ أٔ ربسٚخٛخ، كًب رؼٕد "ٚذسط انهغخ فٙ رارٓب ٔنزارٓب

يب ٚغؼم يٍ "َشؤح انجُٕٛٚخ انٗ انشكالٌَٕٛ انشٔط انزٍٚ أعغٕا نًمٕنخ انجؾش ػٍ أدثٛخ انُض األدثٙ، أ٘ 

 .يضم انؼُبطش انُظٛخ ٔانؼاللبد انًزجبدنخ ثُٛٓب ٔانٕظٛفخ انزٙ رئدٚٓب فٙ يغًم انُض" ػًم أدثٙ أدثب

انزفكٛك ٔانزشكٛت ، كًب أَّ : ٔانجُٕٛٚخ يُٓظ ٔطفٙ فٙ لشاءح انُض األدثٙ ٚغزُذ انٗ خطٕرٍٛ أعبعٛزٍٛ ًْٔب

ال ٚٓزى ثبنًؼًٌٕ انًجبشش، ثم ٚشكض ػهٗ شكم انًؼًٌٕ ٔػُبطشِ ٔثُبِ انزٙ رشكم َغمٛخ انُض فٙ 

ٔٚؼُٙ ْزا أٌ انُض ػجبسح ػٍ نؼجخ االخزالفبد َٔغك يٍ انؼُبطش انجُٕٛٚخ انزٙ رزفبػم . اخزالفبرّ ٔرآنفبرّ

فًٛب ثُٛٓب ٔظٛفٛب داخم َظبو صبثذ يٍ انؼاللبد ٔانظٕاْش انزٙ رزطهت انشطذ انًؾبٚش ٔانزؾهٛم انغبَكشَٔٙ 

انٕاطف يٍ خالل انٓذو ٔانجُبء أٔ رفكٛك انُض األدثٙ انٗ رًفظالرّ انشكهٛخ ٔاػبدح رشكٛجٓب يٍ أعم يؼشفخ 

اٌ  : ٔيٍ ُْب، ًٚكٍ انمٕل. يٛكبَٛضيبد انُض ٔيٕنذارّ انجُٕٛٚخ انؼًٛمخ لظذ فٓى ؽشٚمخ ثُبء انُض األدثٙ

انجُٕٛٚخ يُٓظ َٔشبؽ ٔلشاءح ٔرظٕس فهغفٙ ٚمظٙ انخبسط ٔانزبسٚخ ٔاإلَغبٌ ٔكم يبْٕ يشعؼٙ ٔٔالؼٙ ، 

ٔٚشكض فمؾ ػهٗ يبْٕ نغٕ٘ ٔ ٚغزمشٖء انذٔال انذاخهٛخ نهُض دٌٔ االَفزبػ ػهٗ انظشٔف انغٛبلٛخ انخبسعٛخ 

ٔ ٚؼُٙ ْزا أٌ انًُٓغٛخ انجُٕٛٚخ رزؼبسع يغ . انزٙ لذ ركٌٕ لذ أفشصد ْزا انُض يٍ لشٚت أٔ يٍ ثؼٛذ

انًُبْظ انخبسعٛخ كبنًُٓظ انُفغٙ ٔانًُٓظ االعزًبػٙ ٔانًُٓظ انزبسٚخٙ ٔانًُٓظ انجُٕٛ٘ انزكُٕٚٙ انز٘ ُٚفزؼ 

ػهٗ انًشعغ انغٛبعٙ ٔااللزظبد٘ ٔاالعزًبػٙ ٔانزبسٚخٙ يٍ خالل صُبئٛخ انفٓى ٔانزفغٛش لظذ رؾذٚذ انجُٛخ 

 .انذانخ ٔانشإٚخ نهؼبنى

ٔيٍ انُمبد انؼشة انزٍٚ أعغٕا نٓزا انًُٓظ ٔأػًهِٕ فٙ لشاءح كضٛش يٍ َظٕص األدة انؼشثٙ انمذٚى 

ٔانؾذٚش، َغذ فئاد أثٕ يُظٕس، ٔؽغٍٛ انٕاد، ٔيؾًذ عٕٚشرٙ، ٔػجذ انغالو انًغذ٘، ٔعًبل انذٍٚ ثٍ 

انشٛخ، ٔػجذ انفزبػ كهٛطٕ، ٔػجذ انكجٛش انخطٛجٙ، ٔيؾًذ ثُٛظ، ٔيؾًذ يفزبػ، ٔيؾًذ انؾُبػ، ٔيٕسٚظ 

أثٕ َبػش، ٔعًٛم شبكش، ٔعًٛش انًشصٔلٙ، ٔفئاد صكشٚب، ٔػجذ هللا انغزايٙ اػبفخ انٗ انُبلذ انًظش٘ 

طالػ فظم، انز٘ رمهذ ػذح يُبطت صمبفٛخ يًٓخ كؼًبدح انًؼٓذ انؼبنٙ نهُمذ انفُٙ ثؤكبدًٚخ انفٌُٕ، ٔيغزشبس 

 .صمبفٙ نًظش ثبعجبَٛب، ٔنّ ػذح اَزبعبد رغًغ ثٍٛ انُمذ األدنت ٔانُمذ انزطجٛمٙ َٔظشٚخ األدة

ص فًب انمؼٛخ انزٙ ٚطشؽٓب "انُظشٚخ انجُبئٛخ فٙ انُمذ األدثٙ"ٔانُض يٕػٕع انذساعخ يؤخٕد يٍ كزبة 

 انكبرت فٙ انُض؟ ٔيب انًمظذٚخ يٍ ؽشؽٓب؟

II. يالؽظخ انُض 

عبء ػُٕاٌ انُض خجشا نًجزذا يؾزٔف رمذٚشِ ْزِ، ْٕٔ يؼبف :لشاءح انؼُٕاٌ ٔفشػٛبد انًٕػٕع .1

ٔاؽزهذ فّٛ كهًخ انجُٕٛٚخ يٕلغ انجئسح، . َؼذ ربثغ نًُؼٕرّ فٙ انغش" انجُٕٛٚخ"يؼبف انّٛ، ٔ "انذساعخ"ٔ

ٔرؼُٙ انُغك أٔ انكٛفٛخ انزٙ انزٙ رُزظى ثٓب ػُبطش يغًٕػخ يب، فٙ َطبق ػاللبد، ثؾٛش ٚئد٘ أ٘ رغٛٛش فٙ 

 :يًب ٚذفؼُب انٗ افزشاع ارظبل يٕػٕع انُض ة. أؽذ ػُبطشْب انٗ رغٛٛش انؼُبطش األخشٖ

  .انزؼشٚف ثًُٓظ َمذ٘ ٚؼزجش انُض األدثٙ ثُٛخ يٍ انؼُبطش رزًبصم ٔاألشكبل انًبدٚخ انًؾغٕعخ §

 .اعزؼشاع يغزٕٚبد انذساعخ انجُٕٛٚخ نهُض األدثٙ §

III. فٓى انُض 

 ػشع يؼبيٍٛ انُض-انًؼُٗ .1

v  ٘رؼشٚف انكبرت نًظطهؼ انجُٛخ األدثٛخ ثؤَٓب نٛغذ شٛئب ؽغٛب ًٚكٍ ادساكّ، ثم ْٙ رظٕس رُْٙ رغشٚذ
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 .ٚؼزًذ ػهٗ انشيٕص ، خالف اإلػزمبد انشبئغ انز٘ ٚشثؾ انجُٛخ ثبنزظًٛى انًبد٘ انذاخهٙ األػًبل األدثٛخ

v  رؤكٛذ انكبرت أٌ فٓى انًجبدة انًزؾكًخ فٙ انزٕنٛذ انشؼش٘ أٔ اإلثذاػٙ ُٚجغٙ انزًٛٛض ثٍٛ يفبْٛى انجُٛخ

  :ٔانشكم ٔانًٕػٕع

َزبط نًجبدة راد ؽبثغ شكهٙ يٕػٕػٙ رزؾكى فٙ رٕنٛذ ٔخهك انؼًم األدثٙ، ٔٚزشرت ػُٓب انُظبو : انجُٛخ §

 .انز٘ رزخذِ انٕؽذاد انًكَٕخ

 .انٓٛكم انُبعى ػٍ لٕاٍَٛ انظٛبغخ ٔانمٕانت انزٙ رٕػغ فٛٓب ػُبطش يؼُٛخ: انشكم §

 . يب رضٛشِ انًبدح يٍ رظٕساد رُْٛخ دالنٛخ سيضٚخ: األعهٕة §

v  رًٛٛض انكبرت ثٍٛ انجُٛخ ٔاألعهٕة، يٍ ؽٛش ارظبل انجُٛخ ثزشكٛت انُض، فٙ ؽٍٛ ٚزظم األعهٕة ثبنُغٛظ

فبنجُٛخ فٙ انمظخ رزكٌٕ يٍ يغزٕٚبد انؾكبٚخ ٔانضيٍ ٔانشخظٛبد . انهغٕ٘ انز٘ كزت ثّ َض يب

 .أيب األعهٕة فٛزكٌٕ يٍ انخالٚب انهغٕٚخ انكبشفخ ػٍ يغزٕٚبد انجُٛخ..ٔاألؽذاس

v  رؾذٚذ انكبرت نٓذف انزؾهٛم انجُٕٛ٘ ٔانًزًضم فٙ اكزشبف رؼذد يؼبَٙ اٜصبس األدثٛخ، ثبػزجبسْب ؽظٛهخ

 .الَفزبػ انُض األدثٙ َفغّ ٔلبثهٛزّ نزؼذد انًؼبَٙ

v  ،اػزًبد انًُٓظ انجُٕٛ٘ ػهٗ اػزجبس انؼًم األدثٙ كال شبيال يكَٕب يٍ ػُبطش يخزهفخ يزكبيهخ فًٛب ثُٛٓب

 .ٔدساعزٓب فٙ َفغٓب أٔال ٔفٙ ػاللبرٓب انًزجبدنخ رؾذد فٙ َٓبٚخ األيش انجُٛخ األدثٛخ انًزكبيهخ

v يغزٕٚبد انذساعخ انجُٕٛٚخ: 

 .دساعخ انؾشٔف ٔسيضٚزٓب ٔركُٕٚبرٓب انًٕعٛمٛخ يٍ َجش ٔرُغٛى ٔاٚمبع: انًغزٕٖ انظٕرٙ §

 .دساعخ انٕؽذنذ انظشفٛخ ٔٔظٛفزٓب فٙ انزشكٛت انهغٕ٘: انًغزٕٖ انظشفٙ §

 . ٚذسط انخظبئض انؾغٛخ ٔانزغشٚذٚخ نهكهًبد: انًغزٕٖ انًؼغًٙ §

 .ٔٚذسط رؤنٛف ٔرشاكٛت انغًم ٔخظبئظٓب انذالنٛخ: انًغزٕٖ انُؾٕ٘ §

 .ٚذسط رشاكٛت انغًم انكجشىٕخظبئظٓب: انًغزٕٖ انمٕنٙ §

 .ٚؾهم انًؼبَٙ ثبالعزفبدح يٍ ػهى انُفظ ٔػهى االعزًبع: انًغزٕٖ انذالنٙ §

 .انكشف ػٍ األثؼبد انذالنٛخ ٔانشيضٚخ نهغخ أٔ انزؤٔٚم: انًغزٕٖ انشيض٘ §

 ثُبء انًؼُٗ .2

انُض يمبنخ َمذٚخ ٚكشف يٍ خالنٓب انُبلذ انًظش٘ طالػ فؼم انًفبْٛى انًئعغخ نهًُٓظ انجُٕٛ٘ فٙ َظشرّ 

نألػًبل األدثٛخ، ثذءا ثًفٕٓو انجُٛخ، ٔيفٕٓو انشكم، صى يفٕٓو األعهٕة، كًب ؽذد يغزٕٚبد انذساعخ انجُٕٛٚخ 

 .يٍ خالل اػزجبس انؼًم األدثٙ كال يكَٕب يٍ ػُبطش يخزهفخ يزكبيهخ فًٛب ثُٛٓب

 

 

 

 

IV. تحليل النص 

 المفاهيم والمصطلحات النقدية .1 .1

 ٚزٕصع انُظًؼغى انُض ؽمالٌ، ؽمم يؾذداد انجُٛخ ٔؽمم انُظشٚخ انجُٕٛٚخ

 ؽمم يؾذداد انجُٛخ

 

 ٔؽمم انُظشٚخ انجُٕٛٚخ
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َظبو -راد ؽبثغ شكهٙ يٕػٕػٙ-عًهخ يٍ انًجبدة-ٔعٛؾ ٚمٕو ٔساء انٕالغ-رظٕس رغشٚذ٘ ٚؼزًذ انشيٕص-

 -رزظم ثزشكٛت انُض– رزخذِ انٕؽذاد انًكَٕخ 

 

انؼًم  -انًغزٕٚبد انًزذاخهخ ثُٕٛٚب- يؼبَٙ يزؼذدح–اَفزبػ األصش األدثٙ - اكزشبف رؼذد يؼبَٙ اٜصبس األدثٛخ-

- انًغزٕٖ انظٕرٙ-انكم انشبيم -يغزٕٚبد يزؼذدح- األدثٙ كم يكٌٕ يٍ ػُبطش يخزهفخ يزكبيهخ فًٛب ثُٛٓب

 انجُٛخ األدثٛخ-انشيض٘-انذالنٙ-انمٕنٙ-انُؾٕ٘-انظشفٙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚشكم يفٕٓو انجُٛخ األعبط انز٘ ٚشذ ػهّٛ انجٌُٕٕٛٚ َظشٚزٓى فٙ رؾهٛم انُض األدثٙ ثبػزجبسِ ثُٛخ رغشٚذٚخ 

رُْٛخ رظف انٕالغ انهغٕ٘ نهُض األدثٙ ٔركشف ػٍ أثؼبدِ انذالنٛخ ٔانشيضٚخ انًزؼذدح، يٍ خالل رزجغ 

 .يغزٕٚبرّ انجُبئٛخ انًزكبيهخ فًٛب ثُٛٓب

 القضايا النقدية .2 .1

 :رزفشع ػٍ اشكبنٛخ انُض انُمذٚخ ػذح لؼبٚب فشػٛخ، َٕسد أًْٓب فٙ يب ٚهٙ

ككٛبٌ يغزمم يٍ انؼاللبد انذاخهٛخ انًزكَٕخ ػهٗ أعبط انزذسط، ْٔٙ َزبط نًجبدة راد : يفٕٓو انجُٛخ .1

ؽبثغ شكهٙ يٕػٕػٙ رزؾكى فٙ رٕنٛذ ٔخهك انؼًم األدثٙ، ٔٚزشرت ػُٓب انُظبو انز٘ رزخذِ انٕؽذاد انًكَٕخ 

 : ٔرزغى انجُٛخ ثًغًٕػخ يٍ انخظبئض صالس .انًزكبيهخ فًٛب ثُٛٓب

 

انكهٛخ فٙ انجُٛخ انشٔائٛخ رؼُٗ انؼُبطش انزكُٕٚٛخ األٔنٗ نهغُظ انشٔائٙ،  .totalité انشًٕنٛخ/انكهٛخ -أ

ْٔٙ انزٙ رؼطٙ نهًكَٕبد انظغشٖ يضم انضيبٌ ٔانًكبٌ ٔانشخظٛبد ٔغٛشْب يٍ انؼُبطش، االعزمالنٛخ 

انزبيخ يٍ عٓخ كَٕٓب يٕػٕػبد يُفظهخ ًٚكُٓب أٌ رشكم ػبنًب يُغهمب لبئًب ثزارّ، فبنضيبٌ ػهٗ عجٛم انًضبل 

انظشفٛخ أٔ انزُْٛخ، ٔفٙ َفظ انٕلذ ؽًُٛب ٕٚػغ ثغبَت انؼُبطش األخشٖ /ٚذسط يٍ خالل رًضالرّ انهغٕٚخ

 .ٚظجؼ را يؼُٗ عذٚذ ٚكزغجّ يٍ خالل ٔػؼّ فٙ ْزا انُغك

فزُزظ ػٍ رجذٚم األدٔاس ثٍٛ ْزِ انؼُبطش، نُزظٕس أٌ انضيبٌ  .transformations انزؾٕالد- ة

اَؾشف فٙ انُض انشٔائٙ ثًمذاس يؼٍٛ، يٍ انؾبػش انٗ انًبػٙ فٙ ؽشكخ ػكغٛخ ٔثذٌٔ عبثك اَزاس، ُْب 

ٚزذخم يجذأ انزؾٕل نٛشزغم ػهٗ ثبلٙ انؼُبطش انًكَٕخ نهؼًم انشٔائٙ، فٛزؾٕل انًكبٌ ٔانشخظٛبد أٚؼب 

ثُفظ انًمذاس َٔفظ انذسعخ الَؾشاف انضيبٌ، ْٔزا ٚغشَب انٗ يفٕٓو آخش اعزؼًم ثكضشح فٙ انذساعبد 

انشؼشٚخ انًؼبطشح ٔنكُُب نى َغزفذ يُّ فٙ انذساعبد انغشدٚخ كضٛشا ْٕٔ يفٕٓو انزٕاص٘، انزٕاص٘ ُْب ٚزؼهك 

 .ثًمبدٚش االَؾشافبد كًب ثُٛزٓب فٙ انًضبل انًزكٕس

انؾشكخ انزظؾٛؾٛخ انزٙ رؼًٍ ْزا انُٕع يٍ انزٕاص٘، ٔرغؼم  .auto-réglage انؼجؾ انزارٙ- ط

انُض انشٔائٙ َظب يُغغًب، يًب ٚغؼم انجُٛخ انشٔائٛخ لبدسح ػهٗ اػبدح رُظٛى َفغٓب ثُفغٓب يًب ٚؼًٍ 

 .لبٌَٕ انكهٛخ: اَزظبيٓب ٔرغذدْب ثبعزًشاس، ٔٚغؼهٓب خبػؼخ فٙ َٓبٚخ األيش نهمبٌَٕ األٔل

 



لهًٙ يٕلغ ... ٔانًهخظبد االيزؾبَبد ٔ انذسٔط يٍ نًضٚذ  
 

 

ًٔٚكٍ رمذٚى . انٓٛكم انُبعى ػٍ لٕاٍَٛ انظٛبغخ ٔانمٕانت انزٙ رٕػغ فٛٓب ػُبطش يؼُٛخ: يفٕٓو انشكم .2

  :رؼشٚف يٕعغ نهشكم يٍ خالل عجؼخ َمبؽ

 

  . انشكم يغًٕع انؼاللبد انزٙ رؼشف َظبو انؼاليبد فٙ رؼبسع يغ انغْٕش- أ

  . انهغخ ػجبسح ػٍ َظبو أشكبل- ة

فٕٓ رمطٛغ نهفًَٕٛبد ٔانؾشٔف " شكم انزؼجٛش " رمطٛغ نهًفبْٛى ،ثٕاعطخ انؼاليخ ، أيب " شكم انًؼًٌٕ -"ط

  . ثٕاعطخ انؼاليبد

 " انؼًك/نًؼُٗ/ انًؼًٌٕ" ٔ"انشكم"ال أعبط فٙ انغًٕٛنٕعٛب نزؼبسع االعزؼًبل انشائظ ثٍٛ - د

ربسٚخ انفكش انًغزؼًم ٔأعغّ االثغزًٕنٕعٛخ فٙ َظشٚخ يٍ انُظشٚبد " انشكم "رؼكظ اعزؼًبالد -ِ

  . انغًٛٛبئٛخ

 انجُٛخ"يٍ يفٕٓو " انشكم "ٔيٍ ْزا انزمغٛى ٚمزشة ثـ " انًبدح "يٕسٔس أسعطٙ ٚؼبسع " يفٕٓو انشكم -"ٔ

"  

ثزؾذٚذ نٓزا األخٛش يٍ انٕعٓزٍٛ انًُٓغٛخ " انشكم "نـ  (انغٕعٛش٘ )نهًفٕٓو  (ٚبيغهٛف )كًب ٚغًؼ رؤٔٚم -ص

 . ٔاألثغزًٕنٕعٛخ

 

يب رضٛشِ انًبدح يٍ رظٕساد رُْٛخ دالنٛخ سيضٚخ، ٔٚمفشٚفبرٛش األعهٕة ػهٗ اثشاص : يفٕٓو األعهٕة .3

ِ انُّض، ٔارا ؽهّهٓب ٔعذ  ّٕ ثؼغ ػُبطش عهغهخ انكالو، ٔؽًم انمبسة ػهٗ االَزجبِ انٛٓبثؾٛش ارا غفم ػُٓب رش

  .ًٔٚكُبنمٕل اٌ انكالو ٚؼجّش، ٔاٌ األعهٕة ٚجشص. نٓب دالالد رًٛٛضٚخ خبطخ

 

 اإلطار المرجعي .3 .1

انذساعبد انهغبَٛخ، ٔؽشكخ انشكالٌَٕٛ : ٚزكٌٕ اإلؽبس انًشعؼٙ نهًُٓظ انجُٕٛ٘ يٍ انًشعؼٛبد انزبنٛخ

 .انشٔط، ٔعًؼٛخ دساعبد شؼشٚخ، ٔانفهغفخ انظبْشارٛخ، ٔانًُبْظ انؼمهٛخ انًُطمٛخ

  طرائق العرض .4 .1

اعزُذ انكبرت فٙ انُض انٗ اؽبس يشعؼٙ ُٚطهك يٍ انؼبو انٗ انخبص يٍ خالل اَطاللّ يٍ يغهًخ اػزجبس 

انجُٛخ ْٛكم ػظًٙ أٔ رظًٛى داخهٙ نألػًبل األدثٛخ رؾذٚذ يفٕٓو انجُٛخ ٔػاللزٓب ثًفبْٛى يٕاصٚخ كبنشكم 

كًب اػزًذ طالػ . ٔاألعهٕة، لجم أٌ ُٚزمم ػهٗ رؾذٚذ يمٕيبد انُظشٚخ انجُٕٛٚخ ٔيغزٕٚبد انزؾهٛم انجُٕٛ٘

فؼم ػهٗ أعهٕة انزؼشٚف ٔانششػ فٙ رٕػٛخّ نكضٛش يٍ انًفبْٛى ٔانًظطهؾبد، اػبفخ انٗ رفغٛش 

 .نًغزٕٚبد انزؾهٛم انجُٕٛ٘

 

 البناء الحجاجي .5

 

 :أيب انجُبء انؾغبعٙ نهُض فًٛكٍ أٌ َٕػؾّ يٍ خالل انغذٔل انزبنٙ

 

 األؽشٔؽخ



لهًٙ يٕلغ ... ٔانًهخظبد االيزؾبَبد ٔ انذسٔط يٍ نًضٚذ  
 

 

انجُٛخ األدثٛخ ثؤَٓب نٛغذ شٛئب ؽغٛب ًٚكٍ ادساكّ، ثم ْٙ رظٕس رُْٙ رغشٚذ٘ ٚؼزًذ ػهٗ انشيٕص ، خالف 

 .اإلػزمبد انشبئغ انز٘ ٚشثؾ انجُٛخ ثبنزظًٛى انًبد٘ انذاخهٙ األػًبل األدثٛخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َمٛغ األؽشٔؽخ/انذفبع ػٍ األؽشٔؽخ

  ٘اإلػزشاع ػهٗ يب ٚضٛشِ يظطهؼ انجُٛخ يٍ اَطجبع يبد 

  رؼشٚف يظطهؼ انجُٛخ يٍ ٔعٓخ َظش ثؼغ انُمبد 

  انزًٛٛض ثٍٛ انجُٛخ ٔانشكم ٔانًٕػٕع 

  ٙػشع يمٕيبد انُظشٚخ انجُٕٛٚخ ٔيغزٕٚبد دساعخ انؼًم األدث 

 انخالطخ/انُزٛغخ

 

 .اإلَزٓبء انٗ أٌ دساعخ عًٛغ يغزٕٚبد انؼًم األدثٙ فٙ ػاللزٓب انًزجبدنخ ْٕ يب ٚؾذد انجُٛخ األدثٛخ انًزكبيهخ

 

 

 

 

 

 

 

 :كًب اػزًذ انكبرت عًهخ يٍ انًٕاسد انؾغبعٛخ فٙ انذفبع ػٍ أؽشٔؽزّ يُٓب

 فبنجُٛخ فٙ انمظخ يضال:"فٙ لٕنّ:االعزذالل ثؾغخ انًضبل..."  

 ٔٚمزشػ ثؼغ انُمبد:"ٔلٕنّ..."لذ ؽبٔل ثؼغ انُمبد:"فٙ لٕنّ:االعزذالل ثؾغخ االعزشٓبد..."  

 :اللغة واألسلوب .6 .1

اػزًذ انكبرت نغخ َمذٚخ أدثٛخ ٚغهت ػهٛٓب انطبثغ انزمشٚش٘ انزؼشٚفٙ، ٔفٙ رنك ؽشص انكبرت ػهٗ رًبعك 

عًم انُض ثٕاعطخ انشثؾ انذالنٙ ٔانزشكٛجٙ، ٔثٕاعطخ اإلؽبنخ عٕاء أكبَذ يمبيٛخ أٔ َظٛخ، يٍ خالل 

 .يمٕالد انؼًبئش ٔانًٕطٕالد ٔاإلشبساد

-)ٔطٛغ انٕعٕة (اٌ دساعخ..-اٌ أْى..-ٔلذ ؽبٔل)كًب اػزًذ ػهٗ أعهٕة خجش٘ رغهت ػهّٛ طٛغ انزٕكٛذ

ٔغبٚزّ يٍ رنك ...-(فبَّ ُٚجغٙ...ارا كبٌ يظطهؼ)اػبفخ انٗ طٛغ انششؽ (..-ٔالثذ- ػهٗ أٌ رنك ٚمزؼٙ

 .انضاو انًزهمٙ ثظؾخ األؽشٔؽخ انًؼجش ػُٓب

 



لهًٙ يٕلغ ... ٔانًهخظبد االيزؾبَبد ٔ انذسٔط يٍ نًضٚذ  
 

 

V. تركية وتقويم 

 

 

لظذ انكبرت طالػ فؼم يٍ خالل انُض انزؼشٚف ثبنًُٓظ انجُٕٛ٘ يٍ خالل يبْٛزّ ٔخظبئظخ ٔأعغّ 

ٔيغزٕٚبد انذساعخ انجُٕٛٚخ، ٔيٍ خالل رنك َمف ػهٗ أٌ انًُٓظ انجُٕٛ٘ ٚزؤعظ ػهٗ يفٕٓيٍٛ أعبعٍٛٛ، ًْب 

 .انجُٛخ ٔيٕد انًئنف

ٔرؤعٛغب ػهٗ رنك ًٚكٍ انمٕل اٌ انجُٕٛٚخ ثٕطفٓب يُٓغب َمذٚب ؽذٚضب نّ ياليؾّ انٕاػخخ ٔانًزكبيهخ فٙ انفكش 

انؾذٚش لذ رجهٕسد فٙ ؽٕاس يغ يُبْظ عبثمخ أٔ يؼبطشح، ٔيغ يغًٕػخ يٍ انؼهٕو كبنهغبَٛبد 

ظهذ أداح نهُظش ٔانزؾهٛم ٔنى رزؾٕل انٗ ػهى أٔ َظشٚخ لبئًخ (انجُٕٛٚخ)ٔاألَضشٔثٕنٕعٛب ٔػهى انُفظ، نكُٓب 

 .انزاد

 


