ذؼط٠ف إٌّظ :
٘ ٛاٌطط٠مح اٌّسررسِح ف ٟأػساز إٌض ٚئذطاظٗ تغ١ح ذحم١ك غا٠ح اٌّطسً ٌِٕٗٚ.ىً فٓ أزتّٔ ٟظ
٠رٕاسة ِغ ِٛضٛػٗ ٌٚىً ّٔظ تٕ١ح ٚذطسّ١ح ذرالئُ ِغ اٌّٛضٛع اٌّططٚغ.

غا٠ح األّٔاط :
ئْ األّٔاط ذساػس ػٍ ٝئ٠ظاي اٌفىطج ػٕسِا ٠حسٓ اٌىاذة ذٛظ١فٙا ٚالشه أْ ذٛظ١ف األّٔاط
ٚئذماْ اٌطتظ تّٕٙ١ا ٠رطٍة ِٙاضج ف ٟاٌظ١اغح اٌفٕ١ح ٚططائمٗ ٌٍىراتح.

ذساذً األّٔاط :
٠سررسَ اٌّطسً أ ٞاٌىاذة ػازج ػسج أٔٛاع ِٓ األّٔاط ح١س ٕ٠سض ٚظٛز ٔض أحاز ٞإٌّظ أِا
أطالق إٌّظ ػٍٔ ٝض ِا ف١ى ْٛإٌّظ اٌطئ١س ٟف.ٗ١
فإٌّظ اٌسطزِ ٞصال لس ٠رضّٓ إٌّظ اٌٛطف ٟأ ٚاٌحٛاض ٞأ ٚوٍّٙ١ا.

ِإشطاخ األّٔاط :
ٌىً ّٔظ ِإشطاذٗ اٌراطح اٌرٕ٠ ٟفطز تٙا
إٌّظ.....اٌرؼط٠ف.....اٌثٕاء.....األٔٛاع.......اٌ ٛظ١فح.....

اٌحىا٠ح اٌّرراضج ٘: ٟ

دامت هذه القصة :

ِٛ٠ 92ا

 -1إٌّظ اٌسطز: ٞ
اٌسطز ئططالحا ٘ ٛئذثاض ِٓ طّ ُ١اٌٛالغ أٔ ٚسد اٌر١اي أ ِٓ ٚوٍّٙ١ا ِؼا ف ٟئطاض ظِأِٚ ٟىأٟ
تحثىح فٕ١ح ِرمٕح.
أِا إٌّظ اٌسطز ٞف ٛٙاٌطط٠مح اٌرمٕ١ح اٌّسررسِح ف ٟئػساز ٚئذطاض إٌض اٌمظظٚ ٟغ١طٖ تغ١ح
ذحم١ك غا٠ح اٌّطسً ِٕٗ٠ٚ .غٍة ػٍ ٗ١اٌعِٓ اٌّاضٚ ٟوصطج اٌطٚاتظ اٌظطف١ح ٚاألسٍٛب اٌرثطٞ
 ِٓ ٛ٘ٚأوصط أٔٛاع اٌفٕ ْٛاألزت١ح ظصتا ٌٍماضٜء ٚذش٠ٛما ٌٗ.

مؤشراته :
* -ظطف اٌعِاْ ٚاٌّىاْ.

* -اٌعًّ اٌرثط٠ح.
* -أفؼاي اٌحطوح  ،اٌفؼً اٌّاضٌ ٟسطز األحساز .
* -اٌّضاضع ٠ضغ اٌماضٜء ف ٟذضُ األحساز .
* -أزٚاخ اٌطتظ .
* -اٌحاٌح اٌثسائ١ح ٌشرض ا ٚظّاػح ذؼ١ش فِ ٟىاْ ِا تطط٠مح ِا ٌىٓ ٘صا ٕ٠ط ٞٛػٍٔ ٝمطح
ضؼف أ ٚأوصط.
* -ػٕظط اٌرح. ً٠ٛ
*ٔ -رائط ػٕظط اٌرح. ً٠ٛ
* -ػٕظط اٌرؼس ً٠حسز ٠ططأ ػٍ ٝاٌّٛلف ف ٟٕٙ١حاٌح اٌرًٍ أ ٚاٌمٍك .
* -اٌحاٌح إٌٙائ١ح ػٛزج األٚضاع ِغ تؼض اٌرؼس ً٠ف ٟاٌحاٌح إٌٙائ١ح .

خصائصه
*٠ -غٍة ػٍ ٗ١اٌعِٓ اٌّاض٠ٚ ٟحسز اٌّىاْ ٚاٌعِاْ  ،غا٠رٗ ٘ٚسفٗ سطز األحساز ٔٚمٍٙا :
أ -اٌسطز اٌشرظٌ ٟغطغ األفىاض ٚاٌّفاٌ٘ ُ١س ٜاٌّطسً ئٌ ٗ١تطط٠مح غ١ط ِثاشطج .
ب -اٌسطز اٌراضظ٠ ٟؼطٌٍّ ٟطسً ئٌ ٗ١ذثطج ئظرّاػ١ح ِؼطف١ح .
ض -اٌسطز اٌثس١ظ ٌ ّٟٕ١اٌر١اي ػٕس اٌّطسً ئٌ. ٗ١
ز -اٌسطز اٌّطوة ٠طذم ٟتاٌصٚق اٌعّاٌ ٟأ ٚاألزت ٟػٕس اٌّطسً ئٌ. ٗ١
٘ـٚ -ظ١فح اٌىالَ ف ٗ١ئذثاض٠ح ِٚطظؼ١ح .

 -9إٌّظ اٌٛطف: ٟ
اٌٛطف ئططالحا ٘ ٛاٌطسُ تاٌىالَ اٌصٕ٠ ٞمً ِشٙسا حم١م١ا أ ٚذ١اٌ١ا ٌألح١اء أ ٚاألش١اء
أ ٚاألِىٕح ترظ٠ٛط ذاضظ ٟأ ٚزاذٍ ِٓ ٟذالي ضؤ٠ح ِٛضٛػ١ح أ ٚشاذ١ح أ ٚذأٍِ١ح .
أِا إٌّظ اٌٛطف ٟف ٛٙاٌططلح اٌرمٕ١ح اٌّسررسِح ٠ٚم َٛػٍ: ٝ
أ-إٌظط اٌصالة .
ب -اٌّالحظح اٌسل١مح .
ض -اٌّٙاضج ف ٟاٌرؼث١ط ٚاٌطتظ .

أما مؤشراته:
* -ػٕاطط اإلطاض اٌعِأ- ٟاٌّىأ -ٟاٌحطوِ - ٟا ٟٙ٠ء ٌرٍك ِٕاخ ِؼ٠ ٟرأوس ٘صا األِط تٛظٛز
حمٛي ِؼعّ١ح ذاطح.
* -زلح اٌٛطف .
*ٚ -ظٛز اٌىص١ط ِٓ اٌّعاظ .
*ٚ -ظٙح ٔظط اٌٛاطف اٌصاذ١ح أ ٚاٌّٛضٛػ١ح.

* -حمً ِؼعٌّ ٟرعّ ً١اٌّٛطٛف أ ٚذمث١حٗ:
أ -اٌٛطف ِٓ اٌمط٠ة ئٌ ٝاٌثؼ١س أ ِٓ ٞاٌراص ئٌ ٝاٌؼاَ.
ب -اٌٛطف ِٓ اٌثؼ١س ئٌ ٝاٌمط٠ة أ ِٓ ٞاٌؼاَ ئٌ ٝاٌراص.

خصائصه :
أ -اإلوصاض ِٓ إٌؼد ٚاٌحاي .
ب -ئسرؼّاي اٌّّاشٍح ٚاٌّشاتٙح .
ض -ئسررساَ اٌفؼً اٌّاضٚ ٟاٌّضاضع ٌٍسالٌح ػٍ ٝاٌح٠ٛ١ح  ٚاٌحطاضج ٚاإلسرّطاض .
ز -ئسرؼّاي األساٌ١ة اإلٔفؼاٌ١ح واٌرؼعة  ،اٌرّٕ ، ٟذأِ ، ٖٚثاٌغح  ،ذفضِ ، ً١سغ  ،شَ ....اٌد
ْٙ٠ -سف ئٌ ٝئتطاظ اٌظفاخ اٌراضظ١ح أ ٚاٌساذٍ١ح .
 -1اٌٛطف ِٓ ح١س ػاللرٗ تاٌّٛطٛف :
* -اٌٛطف اٌساذٍ. ٟ
* -اٌٛطف اٌراضظ. ٟ
 -9اٌٛطف ِٓ ح١س ػاللرٗ تاٌٛاطف :
أ -اٌٛطف اٌّٛضٛػ. ٟ
ب -اٌٛطف اٌصاذ ٟأ ٞاٌٛظسأ. ٟ
ض -اٌٛطف اٌرأٍِٚ ٌٗٚ ٟظ١فراْ ِطظؼ١ح  ٚظّاٌ١ح .
* -ذىٚ ْٛظ١فح اٌىالَ ِطظؼ١ح ػٕسِا ٠ى ْٛاٌٛطف ِٛضٛػ١ا ٠رٕاٚي حاٌح اٌّٛطٛف ِّ١عاذٗ
اٌراضظ١ح ٚإٌفس١ح ٚسٍٛوٗ أفؼاٌٗ ٚحطواذٗ ٚذى ْٛظّاٌ١ا ئشا واْ اٌٛطف شاذ١ا ٚ ،ذثطظ فٟ
اٌٛطف أسّاء اٌصاخ  ،أفؼاي اٌعٛاضغ  ،أفؼاي اٌحاٌح  ،اٌعًّ اإلسّ١ح  ٚإٌؼٛخ  ٚاٌظطٚف
اٌّىأ١ح .........
*ٚ -فٚ ٟطف اٌطث١ؼح اٌح١ح أ ٚاٌّرحطوح ذظٙط اٌظطٚف اٌعِٕ١ح ٠ٚثطض أ٠ضا اٌحمً اٌّؼعّٟ
اٌّرؼٍك تاٌحٛاغ .
*ِ -ىاْ اٌّٛطٛف :
اٌصاتد ت١د أِٛ ٚلغ ,اٌّرحطن س١اضج أ ٚلطاض ,اٌّغٍك غطفح أ ٚسعٓ ,اٌّفرٛغ تحط أ ٚسّاء
أ ٚذرساذً ٘صٖ األٔٛاع .

" الجدول التفصيلي الذي يبين خصائص النص السردي والنص القصصي ( لقصص ألف ليلة و ليلة ) "
أطىاف
انىظىص

* -انىض
انسشدي

انىظائف

 ٌحكً ما ٌحذث وما ٌجشي فًانزمه
 ٌؼٍذ إحٍاء حادثح ساتقح واقؼٍح ٌؼمم ػهى إحٍاء حشكح متخٍهح(الحكي)

تؼغ انخظائض انهساوٍح انممٍزج
 تىاتش األفؼال انذانح ػهى انماػً أو ػهى حاػشانسشد
 انتشكٍز ػهى انمؤششاخ انزمىٍح وسواتطها(ظشوف انزمان)
 انتذسج فً انزمه تشكم دٌىامً االػتماد ػهى إٌقاع سشدي متمٍز مه خاللتقىٍاخ،
 انحزف ،االستثاق ،االستشجاع ،انتىقف ،انتىاوبتٍه انحاػش وانماػً
تىىٌغ طٍغ انخطاتاخ انمىقىنح
-

* -انىض
انىطفً

 ٌؼشع ما هى مىجىد فًانؼانم انخاسجًٌ ،جؼهه
محسىسا تىاسطح انشكم
انفؼائً
 ٌؼشع انؼىانم انذاخهٍح مهخالل ػمهٍاخ االستثطان
واالستغشاق فً انىطف
(الوصف)

-

تىقف انسشد
هٍمىح األفؼال انذانح ػهى انتكشاس ،أو االستمشاسٌح
ػىذ حذوث انحشكح
انتشكٍز ػهى انمؤششاخ انمكاوٍح وسواتطها
(ظشوف انمكان)
حؼىس انمؤششاخ انزمىٍح إرا كان انىطف ٌهتم
تانتطىس
سٍادج أفؼال اإلدساك انحسً (انثظشي مىه خاطح)
انمشاوحح تٍه أفؼال انشؼىس وأفؼال انحشكح
(شؼش/قفز)
كثافح األسهىب انتظىٌشي (استؼاسج ،تشثٍه،
تشخٍض)..
حقىل مؼجمٍح مشتثطح تطثٍؼح انمىػىع
انمىطىف
اشتغال نغىي ٌغهة ػهٍه انطاتغ انجمانً أو
انىثائقً أو اإلخثاسي

مىقغ انقاسئ فٍها

انىظىص انممثهح نها
-

-

مزكشاخٌ ،ىمٍاخ
سٍش راتٍح وغٍشٌح
سواٌاخ ،قظض
قظٍشج
حكاٌاخ
أحذاث ووقائغ
ػاسػح
مقاؽغ مه سواٌح...

مقاؽغ مه سواٌاخ
مقاؽغ مه حكاٌاخ
تؼغ فقشاخ
انذالئم انسٍاحٍح
تؼغ كتة انطة
انىاطفح نهمظاهش
انجسمٍح انخاسجٍح

-

إاوذماج ممكه

-

قشاءج متههفح
نمؼشفح مجشٌاخ
األحذاث

 فائذج وثائقٍحإخثاسٌح
 سؤٌح جمانٍح انىض فائذج سشدٌح ألن مقاؽغانىطف تخثش
انقاسئ تاإلٌقاع
انمؼتمذ

ػثاساخ اٌغشد
* -لاٌد :تٍغًٕ أٔ ٙواْ فً صِٓ اٌخٍٍفح أٍِش اٌّؤٍِٕٓ ٘اس ْٚاٌششٍذ
تّذٌٕح تغذاد سجً ٌماي ٌ ٙاٌغٕذتاد اٌذّاي ٌٚ ….شُ اٌٛٙاء.
* -تٍغًٕ أٌٙا اٌٍّه اٌغؼٍذ ،أْ اٌذّاي ٌّا دظ دٍّر ٙػٍى ذٍه اٌّصطثح
ٌٍغرشٌخ  ...أٔشذ
ٌمٛي :فىُ ِٓ شمً تال سادح ٌٕؼُ فً خٍش فًء ٚظً...
* -فماي صادة اٌّىاْ ...واْ ًٌ أب ذاجش ٚواْ ِٓ أواتش إٌاط ٚاٌرجاس
ٚواْ ػٕذٖ ِاي وثٍش
ٛٔٚاي جضًٌ ٚلذ ِاخ ٚأٔا ٌٚذ صغٍش ٚ ... ٚإّٔا ً٘ عّىح وثٍشج سعد فً
ٚعظ اٌثذش ...
* -أْ سٌظ اٌّشوة ٌّا صاح ػٍى اٌشواب ٚ ...لد طٍٛع اٌذصاْ ٚإْ شاء
هللا ذؼاٌى آخزن ِؼً إٌى اٌٍّه اٌّٙشجاْ...
* -أْ اٌغاٌظ لاي ٌٍغٕذتاد اٌثذشي ٌٚ ...ىٓ صادثٙا غشق ٔٚ ...ذٓ
لادِ ْٛفً اٌثذش...

ػثاساخ اٌٛصف
* -غالَ صغٍش اٌغٓ دغٓ اٌٛجٍٍِ ٙخ اٌمذ فاخش اٌّالتظ ....
* -فٛجذ داسا ٍٍِذح ٚػٍٍٙا أٔظ ٚٚلاس ٚفٍٗ جٍّغ أصٕاف اٌّشّٚ ... َٛفٍ ٙآالخ اٌغّاع ٚاٌطشب  ...سجً ػظٍُ
ِذرشَ لذ ٌىضٖ اٌشٍة فً ػٛاسضٍٍِ ٛ٘ٚ ٙخ اٌصٛسج دغٓ إٌّظش ٚػٍٍٍ٘ ٙثح ٚٚلاس ٚػض ٚافرخاس
* -فً ٚعظ اٌثذش اٌؼجاج اٌّرالطُ تاألِٛاج  ٛ٘ٚ . . .فً غاٌح ِٓ اٌمٙش ٚاٌغٍع ...
* ِٓ -إٌٙاء ٚاٌغشٚس ٚاٌشادح ... ٚ
*ٔٚ -ذٓ ِثً اٌّٛذى ِٓ شذج اٌغٙش ٚاٌرؼة ٚاٌثشد ٚاٌجٛع ٚاٌخٛف ٚاٌؼطش...
*ٌٍٚ -ظ فٍٙا أدذ  ً٘ٚخشاب ٚفٍٙا لثح ػظٍّح تٍضاء وثٍشج اٌذجُ فطٍؼٕا ٔرفشج ػٍٍٙا ٚإرا ً٘ تٍضح سر
وثٍشج...
*ٚ -اطّأْ لٍثً ثُ ِشٍد فً ذٍه اٌجضٌشج فشأٌرٙا وأٔٙا سٚضح ِٓ سٌاض اٌجٕح أشجاس٘ا ٌأؼحٚ ،أٔٙاس٘ا دافمح،
ٚطٍٛس٘ا ِغشدج ذغثخ ِٓ ٌ ٙاٌؼضج ٚاٌثماء ٚفً ذٍه اٌجضٌشج شًء وثٍش ِٓ األشجاسٚ ،اٌفٛاوٚ ٙأٔٛاع األص٘اس...
* ٌُٚ -أصي ػٍى ٘زٖ اٌذاٌح ِذج ِٓ اٌضِاْ...

* -أْ اٌغٕذتاد اٌثذشي ٌّا سجغ ِٓ غٍثرٚ ٙدخً داسٖ ِٚؼ ِٓ ٙصٕف دجش
األٌّاط...

*ٚ -دصً ًٌ ٔشٛج ِٓ اٌغىش فصفمد ٚغٍٕد ٚأششدد ..... ٚ

*ٚ -لذ أػطأً شًء ِٓ دجش األٌّاط اٌغاًٌ اٌثّٓ اٌزي ال ٌٛجذ ٔظٍشٖ...

*ٚ -إرا ٘ٚ ٛاد وثٍش ٚاٌّاء ٌٙذس فٍ ٌٙٚ ٙدٚي ِثً دٚي اٌشػذ ٚجشٌاْ ِثً جشٌاْ اٌشٌخ ٚ ...األِٛاج ذٍؼة ٌٍّٕا
ٚشّاال فً ٚعظ رٌه اٌّىاْ  ...ػٍى جأة ِذٌٕح ػظٍّح إٌّظش ٍٍِذح اٌثٕاء فٍٙا خٍك وثٍش...

* -أْ اٌغٕذتاد اٌثذشي عاس ٌٕمً ِٓ ذٍه اٌّغاسج ....

* -إٌى أْ أذاُ٘ ٘ادَ اٌٍزاخ ِٚفشق اٌجّاػاخ ِٚخشب اٌمصٛس ِٚؼّش اٌمثٛس  ٛ٘ٚوأط اٌّٛخ فغثذاْ اٌذً اٌزي
ال ٌّٛخ.

*-تٍغًٕ أٌٙا اٌٍّه اٌغؼٍذ ،أْ اٌغٕذتاد اٌثذشي ٌّا غشق فً اٌثذش سوة
ٌٛدا ِٓ اٌخشة ...

* -فماي اٌغٕذتاد اٌثشي ٌٍغٕذتاد اٌثذشي تاهلل ػٍٍه الذؤاخزًٔ تّا واْ
ًِٕ فً دمهٌ ٌُٚ ،ضاٌٛا فً ِٛدج ِغ تغظ صائذ ٚفشح ٚأششاح ....

