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 لتحليل القصة وكتابة استجابة أدبية حولها البد من االعتماد على تلك المحاور. -1

 

 اور السبعة التاليةمحور من المح توقف عند كلبطاقة تحليل القصة.  -1
أو المغزى الرسالة  حبكة القصة الشخصيات  التقنيات البالغية لغة القصة بيئة القصة واقعية القصة 

   

توقف عند الرسالة 

المتضمنة أو المغزى 

من القصة وقد يكون 

أكثر من مغزى في 

العمل الواحد أو أكثر 

من قيمة، واذكر األدلة 

التي ساقتك إليها وقي ِّْم 

وضوحها ومدى مدى 

فائدتها لك أنت 

 شخصيًا.

  

   

توقف عند فكرة أو 

موقف أو لحظة 

إنسانية في القصة 

واربطها بالواقع 

الخارجي وبالحياة 

محدًدا القواسم 

المشتركة بينها. 

يمكنك أن تُجري 

حواًرا مع شخصية من 

شخصيات القصة أو 

مع الكاتب نفسه. 

 معه أو الئًمامتعاطفًا 

 ًما له. ومحاك

 

   

توقف عند البيئة التي 

حدثت فيها القصة 

)الزمان والمكان( 

حدهما وبين تاثير 

ب بالزمان التالع

)االسترجاع. االستباق 

بنوعيه. الزمن 

الحقيقي. للقصة( على 

خط سير القصة قيم 

استخدام الكاتب لتلك 

التقنيات ومدى توفيقه 

فيها وادعم رأيك 

باألدلة من داخل العمل 

 األدبي.

   

توقف عند اللغة التي 

استخدمها الكاتب 

واألساليب )السرد. 

الوصف. الحوار 

بنوعيه( قي ِّْم استخدام 

الكاتب لتلك التقنيات 

مبينًا إن طغى أحدها 

على اآلخر أم ال وأثر 

ير األحداث ذلك على س

والتأثير في المتلقي. 

ْز رأيك باأل  دلة.ثم عز ِّ

 

   

توقف عن التقنيات 

البالغية )البيان. 

لمعاني( التي البديع. ا

استخدمها الكاتب في 

القصة وقيمة ذلك 

االستخدام وما أسهم 

به.وكيف أثرت في 

الكاتب تلك الصور. مع 

تقديم األدلة ومن ثم 

 تقييمها.

 

 

حددها مبينًا صفاتها   

الداخلية والخارجية. 

ا التقنيات التي موضحً 

اعتمدتها الستنتاجك 

تلك الصفات.مستنًدا 

إلى أدلة من القصة. 

وبين عالقة تلك األدلة 

وكيف أثرت هذه 

العالقات في تطور 

 األحداث.

واستنتج عالقات 

الشخصيات الداخلية 

والخارجية وإسهامها 

 في تحريك األحداث.

 

  

ْم موجًزا لألحداث    قد 

ثم حللها مبينًا إذا كانت 

متعددة العُقد أو أُحادية 

العقدة، وموضع العقدة 

من القصة، ثم ابدأ 

بالتقييم مستنًدا إلى 

األدلة الموجودة 

بالقصة؛ لتُظهر فهمك 

 وتمكنك منه.

 

 ت إليه.تالحظ عزيزي الطالب أن كل هذه المحاور البد من اعتمادها على أدلة واضحة تدعم وجهة نظرك ومن دون تلك األدلة ال قيمة لرأيك وما توجه


