
   
 

 

 

 . الوصف من حيث عالقتو بالواصف :2
 الوصف الموضوعي -أ
 الوصـف الذاتي)الوجداني ( -ب

 الوصف التأملي .
 الوظيفة

 لو وظيفتان :مرجعية، وجمالية. 
عندما يكون الوصف موضوعيـا  تكون وظيفة الكالم مرجعية -

: وسلوكو : مميزاتو الخارجية والنفسية ،حالة الموصوف   يتناول
 أفعالـو وحركاتو .

 وتكون جمالية عندما يكون الوصف ذاتيـا . 
 
 :سرديالنمط ال -2 

 السرد اصطالحا :
ىو نقـل أحداث أو أخبار من صميم الواقع أو نسج الخيال 

 زماني ومكاني ، بحبكة فنية متقنة أومن كليهما معا  في إطار 
أما النمط السردي ، فهو:وىو من أكثر أنواع الفنون األدبية 

 جذبا للقارئ وتشويقا لو 
 :  مؤشراتال
 . ظروف الزمــان والمكان خاصــة 
  . الجمـل الخبرية 
  أفعــال الحركة ، األحداث ، الماضي لسرد األحـداث

 الماضيــة 

  
 

 
 

 
 

ىو الرسم بالكالم الذي ينقل مشهدا  : ف اصطالحاالوص
حقيقيا أو خياليا لألحياء أو األشياء أو األمكنة بتصوير خارجي 
أو داخلي ،من خالل رؤية موضوعية أو ذاتية أو تأملية . أما 
 النمط الوصفي فهو :الطريقة التقنية المستخدمة ويقوم على:

 النظر الثاقب .-أ
 المالحظة الدقيقة . -ب
 المهارة في التعبير والربط . -ج
 : مؤشراتال

 ـ عناصر اإلطار الزماني ـ المكاني ـ.
 ـ دقة الوصف .

 ـ وجود الكثير من المجاز .
 ـ وجهة نظر الواصف الذاتية أو الموضوعية .
 ـ حقل معجمي لتجميل الموصوف أو تقبيحو .

ـ بروز أسماء الذات و أفعال الجوارح و أفعال الحركة و الجمل 
 االسمية و النعوت .

 ـ الحقل المعجمي الخاص بالحواس الخمس .

 : البناء
 الوصف من القريـب إلى البعيــد)من الخاص إلى العام ( . -أ
 .الوصف من البعيد إلى القريب)من العام إلى الخاص -ب

 األنواع :
 القتو بالموصوف :. الوصف من حيث ع

 الوصف الخارجي  -أ
 الوصف الداخلي –ب 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

  

 

 تعريف النمط : 
ىــو الطريقــة المســتخدمة فــي إعــداد الــنغ و إخراجــو ب يــة  

. ولكــل فــن أدبــي نمــط يتناســب   يــغ يايــة المرســل منــوتحق
تــــتالءم مــــع   و ترســــيمة  مـــع موضــــوعو ، ولكــــل نمــــط بنيــــة

 الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح.
: إن األنمــات تســاعد علــى إيصــال  غايةةا امنمةةاط 

ـــــب توظيفهـــــا ، وال شـــــ  أن  ـــــدما يحســـــن الكات الفكـــــرة عن
توظيـــف األنمـــات و إتقـــان الـــربط بينهمـــا يتطلـــب مهـــارة فـــي 

ـــــــــــــــــــــــــة .الصـــــــــــــــــــــــــياية ا ـــــــــــــــــــــــــغ الكتاب ـــــــــــــــــــــــــة و طرا   لفني
يستخدم المرسل ) الكاتب ( عادة :  تداخل امنماط

ـــغ أحـــادي  ـــدر وجـــود ن ـــث ين ـــواع مـــن األنمـــات حي عـــدة أن
الـــنمط. أمــــا إطــــالق الـــنمط علــــى نــــغ مـــا فيكــــون للــــنمط 
المهــيمن أو الر يســي فيــو.فالنمط الســردي مــثال قــد يت ــمن 

 طان النمط الوصفي أو الحواري أو كليهما . وىذان النم
)النمط الوصفي والحواري( يساعدان على ابتزاز القصة المبينة 

 . النمط السردي على
 :النمط الوصفي -1
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 وس السنةمطوية مراجعة در

 الثالثة يف مادة األدب العربي
 "مجيع الشعب"

 

  
  
  

 
  
  
  
  
  
   
  
  

 

                    

 

 

  . يعطي للمرسل إليو خبرة اجتماعية معرفية 
  ينمي الخيال عند المرسل إليو 
 الي أو األدبي عند المرسل إليو يرتقي بالذوق الجم 
  . وظيفة الكالم فيو إخباريـة ومرجعية 

 الحواريالنمط  -3

و الطريقة التقنيـة المستخدمة في إعداد ، وإخراج النغ ى
 . المسرحي، ب ية تحقغ يايـة المرسل منو

 :  مؤشراتال
 الحوار المباشـر ، وييـر المباشر..1
   و فروعو ،أنت ضما ر الخطاب بالتتابع :.2

 : البناء
يختلف باختالف األنواع والفنون األدبية . فبنية الرسالة 

 لخطبة أو المسرحية .بنية ا عنختلف ت

 األنواع :
 حوار مباشر ..1
 حوار يير مباشر..2
 الوظيفة

التوجيو الفكري للمرسل إليو . . 2/لتعليم والتثقيف .ا1
التواصل الوجداني العاطفي . . 4/ اإلمتاع والتسلية .3/
 خدمة النمط السردي .  .6/التأثير الفعلي الوجدان .5/
 تماعية للشخصياتويرسم األبعاد النفسية واالج .7

 

  ــــــــــ األجزاء القادمة إن شاء اهلل واترقب ــــــــــــ

 

 

  
 

  ،.الم ارع ي ع القــارئ في خ م األحـداث 

 . أدوات الربـط 
 : البناء

الحالــة البدا يـة: شخغ أو جماعة يعيــش فــي مكـان مـا،  -أ
 بطريقـــة ما ، لكن ىذا ينطوي على نقطة ضعف أو أكثر .

عنصر التحويل: ذات يوم وبشكل مفاجئ ، يقع  -ب -ب
 خلل بهذه المعيشة . 

نتا ج عنصر التحويل : تكوين عقدة وضع خطر  -ج -ج
 يتوقف عليو مصير البطل . 

عنصر التعديل : عمل أو حدث يطرأ على الموقف  -د -د
 فينهي حالة الخلل أو القلغ . 

مع  الحالة النها ية : عودة األوضاع إلى مسارىا الطبيعي -ه
    بعض التعديل في الحالة البدا ية .

 األنواع :
 السرد الشخصي 
   . السرد الخارجي 
  .السرد البسيط 
 . السرد المركب 

 الوظيفة

  يرس األفكار والمفاىيم لدى المرسل إليو
 . بطريقة يير مباشرة

 

  :من إعداد األستاذ
 مصطفى بن الحاج        

 :للتواصل مع األستاذ
http://daifi.montadarabi.com/ 

  

 الرحيم بسم اهلل الرمحن  
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 األنماط النصية

 مؤشراتها و 
 الجزء األول:

 الحواريالوصفي /السردي/

 ثانوية قاديري خالد بالسوقر


