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 :األهداف

دا  دا ملدط تطًيد  مدا مرفدما فدي مدادتين نداًًتين   ريا ا ممليا ًا تتلخص أهداف المادة في تدريب الطالب تددري
يدددل الثديفلافعدددال مدددن مدددماد أخدددرح م ،دددا ال فدددر الثدي امال دددير ال ًدددد اليرًدددي الًديدامالمددددار  ال ًد: مهمدددا

الثددددي امفن الرمايدددل مالًصدددل الًصددديرة مالمنرثيلا اتنددداب م،دددارة التجريددد  ًدددين ال صدددمص ال يددددةام ير 
ا من ا  طًاع ال خصيامالذم  المجتًر للتيليلامالتثليل  .ال يدةاملط أن  من ال  ر الم ، ي التطًيًياًييدا

 :مفردات المادة

 الشعر  -1

ا ًالمجردةاممالةت،ددا ً،ة يددل المي طامالمجارةددل أم الت دداة   - أ تثدددد م اصددر الدد ص ال دديرب ًددددا
مالتطدددر   لدددط الرمددد  فدددي . ال اهربامالصدددمرةاما هدددم ثيدددمب م ،دددا ممدددا هدددم  امدددد  يدددر ثيدددمب

ال دديرامالتجري  ًي ددي مًددين اللجدد  المًا ددرامما يميدد  ال ددير مددن ال فددر ادداليرم  التثليليامال ددير 
ًجطام ير المًجطامال ير  ير المم منامالم ،ر الًصرب للًصيدةانماٌد ملط منتمح الطًامدلاأم الم

 .التطري  ال الي

دا–انتا اف المي ط ال داهر أم افدد :الخطمات التي تتًع في تثديد معممن الًصيدة: ف،ُد ال ير  - ب  -فا يا
ًذ  ذلدد  ت،ميدل الميددا ي ال  ،يدلاماللمص لتثديددد الملد ب مددع تتًدع المنددتميات ا لً ا،يدل ماسنددلمباميط

ملط ةصيدة لمثممد درميش مدفالاأم للنديذاباأم سدم دي اأم لثدامباأم سثمدد ث دا باأم أب  دامر 
 . آخر

  :القصة والرواية -2   

الثًادل . ال خصيلاأ ماع ال خمصاالثد اتًميد ال دخمصامالثماد ا مالثدمار)تثديد م اصر الًصل -أ
plot رت اع ا . مارتًاط،ا ًالمل حflashback   ما نت راف أم الت ًدforeshadow   مادان الثددsetting 

مأخيدرا ت دمع مندتميات الللدل ملدط مفد  مندتميات  focalizationأم التً،يدر  point of viewمم ،دل ال  در 
 .ال خمص

 :خطمات تثليل الًصل -ب

 تثديد ال من مالماان مال خمص  - أ

الم دار ا اليلديدا الممعدمميا مالفًدلا ير الفًدلاالرامب مثددمد :تثديد م ،ل   ر الرامب  - ب
 ...اليلد  لخ

 تلخيص الثماد   - ت

 الا ف من مل ح الًصلاأم الرمايل -  

ًذع منتميات الً اد الج ي اسخرح - ج ل  يدب مثجدم  : مفٌل تطًيًي ت جذ الخطط المدذامرة مًدراُ )تت
للنددان " ر ددال فددي ال ددم "للطيددب صددالو اأم "   الدد ينمددر: "ا مرمايددل ةصدديرة" مددًالمب"ةصددل 

 (ا جا ي اأم أبذ رمايل أخرحامأبذ ةصل ةصيرة لااتب ٍمْيرمف

 

 

 

 



 :  المسرحّية -3

دْيناممن  خمصامصدددددراع  -أ تثديدددددد م اصدددددر الددددد ص  المندددددرثيامما فيدددددي مدددددن  مناممااناُمثدددددد 
للثدمار فدي  dialogue ملط الطًييدل الف ا،يدل  مع الت ًيي. دراميامثمار هم الذب ُيجرذ  ًين المنرثي مالنردب

الذب ينتخدد في النرد الًصصديامالرما،يامةليال فدي  monologueالمنرثيلامهم مختلف من الثمار الذاتي
 . المنرح

تًرأ المنرثيذلامتثدد طًا،ع ال خمصامالدمر المن د لال  خصديلامتثدد : خطمات تثليل المنرثيل -ب
دددص .   امفًددداا لترتيدددب الثًادددلام ممذ الصدددراع الددددراميالثماد اممالةدددل ًيعددد،ا ًًي مفدددي عدددمد ذلددد  تلخ 

د المل ح ي رب ذل  مًر  مدمذج تطًيًدي لنديدن م دم اأم تمفيد  الثاديداأم . الجصملامً ادا ملط ما نً  ُيثدذ
 .ثمداناأم أب  صٍّ منرثيٍّ لااتب ميرمف ًانتخدامي الجصثط( أًم) مال 

 

 :بعض مراجع المادة

 .لخالد مًد ن ,تطًيًيال ًد ال

 .لمثمد يمنف   د  ,المنرثيل

  .لمثمد يمنف   د ,ف ا لًصل

 .إلثنان مًا   ,فن ال ير

 .المنرثيل مالترا  إلًراهيد النيافين

 .ً اد الرمايل إلدمين ممير 

 .لجمرنتر  ,أراان الًصل

 .إلثنان مًا  ,ات اهات ال ير اليرًي المياصر

 .رب م ي  الماعي ل ا ,مًدمل في   ريل اسدب

   .ال ًد اسدًي الثدي  من المثاااة  لط التجاي 

 
 

 : التقييم

 %24: االمتحان األول

 %74: االمتحان الفصلي

 %04: االمتحان النهائي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


