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نُظ يٍ انضشوسٌ أٌ تتطابك إَجاصاث انًتششح يع انًعطُاث انًمتشحت فٍ هزا انذنُم ،ألٌ وظُفته
تُحصش فٍ تمذَى اإلطاس انعاو نألجىبت انًًكُت فٍ يعانجت انُص؛ يٍ أجم رنك ،تبمً نألعتار انًصحح
صالحُت سصذ يذي لذسة انًتششح عهً اعتثًاس يكتغباته انًعشفُت وانًُهجُت وانهغىَت ،نفهى انُص
وتحهُهه...
أوال  :دسط انُصىص ( َ 14مطت )

عهى
انتُمُط

ـ وضع انُص ضًٍ انغُاق األدبٍ نتطىس فٍ انمصت.................................................................
ـ اإلشبسح إنٗ اَزًبء انُص إنٗ ًَط انكزبثخ اإلثذاػٛخ انغشدٚخ ،يغ ثٛبٌ انغٛبق األدث ٙانز٘ أفعٗ إنٗ
َمطتاٌ
ظٕٓس فٍ انمصخ َٔشؤرٓب ف ٙاألدة انؼشث ٙانؾذٚش؛
ـ انزؼشٚف ثبنفٍ انمصصٔ ٙرطٕسِٔ ،اإلشبسح إنٗ ثؼط سٔادِ انجبسص ٍٚف ٙانؼبنى انؼشث...ٙ
ـ تهخُص أحذاث انمصت.....................................................................................................
رذٔس أؽذاس انمصخ ؽٕل يب ٚؤر:ٙ
َمطتاٌ
ـ إؽغبط انغبسد ثبنجٓغخ يغ ؽهٕل يٕاعى صٚبسح انمشافخ؛
ـ اعزئُبط انغبسد ثشفمخ انطفم ًْبو ٔيب أظفبِ ػهٗ ؽٛبرّ يٍ عبرثٛخ ٔؽٕٚٛخ ؛
ـ يشض انطفم ًْبو أظفٗ ػهٗ عٕ انجٛذ ظٛمب ٔكذسا ،يًب أدٖ إنٗ إثؼبد انغبسد؛
ـ يٕد انطفم ًْبو أفغغ أفشاد األعشح ؛
ـ رغٛش َظشح انغبسد إنٗ انمشافخ ٔاسرجبطٓب فَ ٙفغّ ثبنؾضٌ ٔانكآثخ ٔاإلثٓبو...
ـ تمطُع انُص إنً يتىانُاته ويماطعه ،باعتثًاس خطاطته انغشدَت...............................................
ثبعزضًبس انخطبطخ انغشدٚخًٚ ،كٍ رمطٛغ انُص إنٗ انًزٕانٛبد ٔ انًمبطغ انًزؼبلجخ اٜرٛخ:
َ 3مط
ـ وضعُت انبذاَت :
ـ سصذ ؽٛبح انغبسد انجٓٛغخ انًشرجطخ ثضٚبسح انمشافخ (يٕاعى انمشافخ رؼذ يٍ أعؼذ أٚبي ٙانجٓٛغخ)؛
ـ وضعُت انىعط /عُشوساث انتحىل :
ـ ؽذس طبسئ /ػُصشيخم  :ـ لذٔو ًْبو نإللبيخ ثًُضل انغـــبسد (ٔرزغٛش انصٕسح ثذخٕل ْــــًبو
ف ٙإطبسْب)؛
ـ رطــــــٕس األؽـــــــذاس :ـ يشض انطفم صى ٔفبرّ ( ٔأخجش ثبَّ يشٚط ـ ٔأخٛشا ٚزشدد اعى انًٕد
يٍ لشٚتٔ ،أفٓى أَّ فشاق ٚطٕل)؛
ـ وضعُت انُهاَت:
ـ اَزفبء انجٓغخ نذٖ انغبسد ٔرغٛش َظشرّ نهمشافخ ( ال رؼٕد صٚبسح انمجش يٍ أٚبي ٙانجٓٛغخ).
ًٔٚكٍ االَزجبِ إنٗ أٌ ثُٛخ انمصخ ثذأد ثٕظؼٛخ سرٛجخٔ ،نكٍ ٔلؼٓب إٚغبث ٙػهٗ َفغٛخ انغبسدٔ ،لذ
اخزشق ْزِ انجُٛخ ؽذصبٌ يفبعئبٌ ،ؽذس يفبعئ أٔل إٚغبث(ٙظٕٓس انطفم ًْبؤ )...ؽذس يفبعئ صبٌ عهجٙ
(يشض ًْبو ٔيٕرّ ) ؛ صى أغهمذ ْزِ انجُٛخ ثٕظؼٛخ سرٛجخ يشبثٓخ نهٕظؼٛخ انجذئٛخ ،إال أَٓب عهجٛخ...
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ـ سصذ خصائص انُص انفُُت ،بانتشكُض عهًَ 3 ........................................................................:مط
تحذَذ شخصُاث انمصت انشئُغت وإبشاص عًاتها:
رؾعش ف ٙانمصخ شخصٛزبٌ سئٛغزبٌ ًْب ،انغبسد ٔانطفم ًْبو:
ـ انغبسد :عؼٛذ ثضٚبسح انمشافخ ـ يُغزة نًكَٕبد فعبء انمشافخ ـ رؼٛظ نًشض ًْبو ٔيزؤنى إصش يٕرّ
ـ كئٛت ٔخبئف ...
ـ انطفم ًْبو :ف ٙؽٕان ٙانشاثؼخ يٍ ػًشِ أٔ ٚضٚذ ـ رٔ عبرثٛخ ٔؽٕٚٛخ ـ يؤَظ نٕؽذح انغبسد ـ عًٛم
ٔخفٛف انشٔػ ...
ٔٚالؽظ أٌ انغًبد انًشرجطخ ثبنغبسد ْٙ ،عًبد َفغٛخ رزؾٕل ثزطٕس أؽذاس انمصخ.
بُاٌ دالنت انًكاٌ:
ـ انًكبٌ :انمشافخ ،ثًؤصضبرٓب :ثبة انؾٕػ ـ انمجش ثشبْذ ّٚانشبيخ ٍٛـ شغٛشح انصجبس...
ـ دالنزّ :رزغٛش دالنخ انًكبٌ (انمشافخ) ثزطٕس أؽذاس انُص ،فٕٓ ف ٙثذاٚخ انمصخ يصذس اثزٓبط ٔعشٔس
ٔاَغزاة انغبسد  ،نكُّ ٚزؾٕل فَٓ ٙبٚخ انمصخ إنٗ فعبء ٚضٛش انخٕف ٔانكآثخ ٔاإلثٓبو فَ ٙفغٛخ انغبسد...
ـ تشكُب َتائج انتحهُمَ 4 ......................................................................................................مط
ٚشاػٗ ف ٙرمٕٚى ْزا انًطهت لذسح انًزششؼ ػهٗ:
ـ رشكٛت َزبئظ انزؾهٛم ٔاعزضًبس يؼطٛبرٓب إلثشاص انجؼذ انُفغ ٙف ٙانُص ،ثبإلشبسح إنٗ انغٛشٔسح
انُفغٛخ نهغبسد ٔ ،انز ٙرخعغ نزؾٕالد ( ؽبنخ اإلؽغبط ثبنجٓغخ ٔانًغشح ـ ؽبنخ اإلؽغبط ثبنًؤاَغخ ـ
ؽبنخ اإلؽغبط ثبنزؼبعخ ٔانمهك ٔانكآثخ ٔنٕػخ انفشاق ـ ؽبنخ إؽغبط انغبسد ثبنؾضٌ ٔانخٕف ٔظغط
أعشاس انغٛت)...؛
ـ اعزضًبس انًزششؼ سصٛذِ انًؼشف ٙإلثذاء سأ ّٚانشخص ٙف ٙلذسح فٍ انمصخ ػهٗ انزؼجٛشػٍ ثؼط
انًظبْش انُفغٛخ ،يغ يشاػبح طشٚمزّ ف ٙإثذاء انشأ٘...

ثاَُا :دسط انًؤنفاث ( َ 6مط )
َ.............................................................................................................مطت واحذة)
(
ـ سبط انمىنت بغُالها داخم انًؤنف
اإلشبسح إنٗ ٔسٔد انمٕنخ ف ٙانفصم األٔل يٍ انًؤنف ( انزطٕس انزذسٚغ ٙف ٙانشؼش انؾذٚش) انز٘ خصصّ انكبرت نهؾذٚش ػٍ انزٛبس
انزار ٙف ٙانشؼش ثشكم ػبو؛ ٔ ثٛبٌ انخطٕاد انزَٓ ٙغٓب كم رٛبس يٍ انزٛبساد انز ٙاْزًذ ثبنزاد انفشدٚخ ( عًبػخ انذٕٚاٌ ٔرٛبس انشاثطخ
انمهًٛخ ٔرٛبس عًبػخ أثٕنٕٔ )...لذ أٔظؼ انكبرت أٌ االرغبِ إنٗ انزاد ثذأ ٚصجغ انًعبي ٍٛانشؼشٚخ انؾذٚضخ يُز ظٕٓس عًبػخ انذٕٚاٌ...
ثالث َمط)
.....................................................................................................................................
(
ـ إبشاص انخصائص
َُبغٍ اإلشاسة ف ٙإثشاص خصبئص انزٛبس انشؼش٘ انزار ٙػُذ عًبػخ انذٕٚاٌ ،إنٗ أٌ ْزِ انغًبػخ انزمذ ػُذ فكشح ٔاؽذح ْٙ ،أٌ انشؼش
ٔعذاٌ ،نكُٓب رجبُٚذ ف ٙرؾذٚذ يفٕٓو انٕعذاٌ ،يًب أصًش اخزالفب ف ٙانًعبي ٍٛانشؼشٚخ نشٔاد ْزِ انغًبػخ .فبنشؼش ػُذ انؼمبد يضٚظ يٍ
انشؼٕس ٔانفكش ْٕٔ ،ػُذ شكش٘ رؤيم ف ٙأػًبق انزاد ،نذسعخ رغبٔص االعزغبثخ نهٕالغ ْٕٔ ،ػُذ انًبصَ ٙيب رفٛط ثّ انُفظ يٍ شؼٕس
ٔػٕاطف ٔأؽبعٛظ...
وًَكٍ اإلشاسة إنٗ أٌ إًٚبٌ ْزِ انغًبػخ ثمًٛخ انؼُصش انزار ٙاعزًذ أصٕنّ يٍ أيش ٍٚاصًُْ ٍٛب:
ـ شخصٛخ انفشد انًصش٘ انز ٙكبَذ رؼبَ ٙآَٛبسا ربيب ،يًب رطهت ،اَغغبيب يغ طجٛؼخ انفزشح انزبسٚخٛخ ،إػبدح االػزجبس إنٗ انزاد؛
ـ انزشجغ ثبنفكش انؾش انز٘ ثغط ظهّ ،ف ٙرهك انفزشح ،ػهٗ انؼمم انؼشث...ٙ
َمطتاٌ)
............................................................................................................................................
(
ـ بُاٌ انًُهج
اػزًبد انكبرت يُٓغب يزكبيال ٚمٕو ػهٗ أعبط انزٕظٛف انًُغغى نًمبسثبد يزؼذدح ف ٙدساعخ انزؾٕالد انز ٙيغذ انشؼش انؼشث ٙانؾذٚش
( انًُٓظ انزبسٚخ :ٙسثط رغشثخ انزٛبس انزار ٙثبنزؾٕالد انزبسٚخٛخ انز ٙػشفٓب انًغزًغ انؼشثٔ ،ٙإثشاص أصشْب ف ٙرطٕس انشؼش انؼشثٙ؛
ـ انًُٓظ انُفغ :ٙدٔس رغش ثخ انشبػش انزارٛخ ف ٙرطٕس ػًهٛخ اإلثذاع؛ ـ انًُٓظ انًٕظٕػبرٙ؛ ـ انًُٓظ االعزًبػ.)...ٙ
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