
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/12arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/12arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس محمود محمد عثمان اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 محمود تیمور                          "شرطي المـرور"               مدرسة أحمد العمران الثانویة
  محمود محمد عثمان/إعداد األستاذ                                    قسم اللغة العربیة                                         
  ّقّصة قصیرة :الجنس األدبيّ *      .والحواروصف مغتٍن بال سرديّ :النمط الكتابيّ  *   :تبویب النص.  
  ّّون من " شرطي المرور" :عنوان النص ب مك ار الكات ھ مضافعنوان من اختی ذا التركیب ومضاف إلی ، وھ

  .اإلضافي أفاد إبراز إحدى وظائف رجال الشرطة، وھي وظیفة تنظیم السیر في المدن
 ویحقق أمنیتھ اإلرادة والعزموب شرطي مرورإلى أن یصبح ل ولد مشلوتطلع یدور حول  -: موضوع النص. 

 .حمودة الُمقَعد: وعنوانھ            ."في حوار أنیس"من بدایة القّصة إلى : وصغ البدایـة: المقطـع األول
  .األمنیة تتحقق: وعنوانھ       "  ھو حمودة الكسیح"إلى " سألتھ یوًما"من : سیاق التحّول:المقطع الثاني

  .تحت إمرة حمودة: وعنوانھ                                             .بقیة النص: وضع الختام: لمقطع الثالثا
 وضع البدایة: المقطع األول 

 البنیة الفاعلیّة: أوال  :مستوى الحكایة 
  .بواب العمارة -" الكاتب"الراوي   -الصبي المشلول حمودة : ھي شخصیّات وضع البدایة -١
  . إلیھ رجع؛ ألن أحداث وضع البدایة تدور علیھ، ومعظم الضمائر ت"حمودة"ھي شخصیّة  الشخصیّة الرئیسیّة -٢
ارة(شخصیة في نفس حمودة، و تقوم بدور سارد األحداث الذي یكشف ما یدور) الراوي(شخصیة  -٣ ّواب العم ) ب

  .تقوم بدور متعھّد الصبي المشلول بالتربیة والرعایة
ھ . مشلول الساقین، ُمقَعد عن السیر: الجسدیّة" حمودة"ة مقومات ھویّ  -٤ ة : النفسیّةوھویّت ة وحیویّ اء وألمعیّ ھ ذك ل

 .الفقر والیتم وافتقاد الوالدین والعائلة: االجتماعیّةوھویّتھ . ویتحّدث في لطف ودرایة وفھم
 ًاثا   . البائسة المتكررة برتابةأیام حمودة حداث القصة ھو ألاإلطار الزمانّي  -  البنیة الزمانیّة: نی
  ً   .دّكة بجوار باب أحد العمائرحداث المقطع ھو ألاإلطار المكاني  -  البنیة المكانیّة: اثالث
 السرد: أوالً  :مستوى الخطاب 
عفي وضع البدایة تتابعت فیھ األحداث وفق ترتیبھا  خطيّ السرد  -١ ي الواق ل ف ُصیب بشلل: "مث ھ "و" أ ال یعرف ل

  ". أضحى قادًرا على مطالعة الصحف"و"لم یضن علیھ بتعلیمھ"و" بعطف بواب العمارة حظي"و" والدین
  .، وھذا یعطي مصداقیّة في األحداثیشارك في األحداثالسارد في المقطع ھو راٍو داخلي  -٢

 ًا   ."حمودة"انصب الوصف في وضع البدایة على الصبّي  - :الوصف: ثانی
اء / إلى جانبھ عكازتان نخرتان / مھملة من متاع  كأنھ كومة( :قولھ مواقع الوصفمن و  اره / في شبھ غفوة بلھ نھ

  ....)یجاذبك الحدیث في فطنة ودرایة وفھم/ تتوھجان في ذكاء وألمعیّة / ن یتطلع إلیك بعینین صافیتی/ الكالح 
  .ارسم صورة واضحة لمالمح الشخصیّة الرئیسیّة للكشف عن أبعادھ: ھي األساسیّة  وظیفة الوصف

 ا ً  لغة المقطع وأسالیبھ: ثالث
ة السلبیّةوردت في المقطع مجموعة من الصفات ذات  -١ ل الدالل ة: (مث اء  – كومة مھمل وة بلھ  –شلل  –شبھ غف

  .، وسوء حالھاإبراز معاناة الشخصیّة الرئیسیّة: ووظیفتھا   ) نھاره الكالح  –أقعده عن السیر 
   .الذي یقّدم واقع الشخصیة الرئیسیّة النمط الوصفيّ  لتناسب ؛حفل المقطع بالجمل الخبریّة -٢

 سیاق التحول: ثانيالمقطع ال 
 فاعلیةالبنیة ال: أوالً   :مستوى الحكایة 
ّاتال -١ ّةال شخصی ذي  والراوي  /" شخصیة رئیسیّة" حمودة: ھي فردی بحمودة   أھزاستوشرطي المرور والغالم ال
ّة الو / "ثانویة"   .ون في الطریقالمارُّ : ھي جمعیةالشخصی

  .یر واقعیّة؛ إذ أن ظروف إعاقتھ ال تسمح بتحقیق ھذه الرغبةغ ةمرور رغبرغبة حمودة في أن یكون شرطي  -٢

ھ  ؛ة عنیفةبھ قویّ  أتجاه الفتى الذي استھز" حمودة"كانت ردة فعل  -٣ ى قدمی ارة أوقفتھ عل ة جب ھ وثب حیث وثب علی
  .ثم ألقى بجسمھ كلھ على الغالم

  ".حمودة"ھو  إلیھ والمرَسل، الشللفي المقطع ھو  المرِسل العامل -٤

ّص من إعاقتھ عن  إلى "حمودة"نھا ھي التي دفعت ؛ ألمساعدةل شخصیّة شخصیّة الفتى المستھزئ تمث -٥ أن یتخل
  .طریق القیام ببعض التدریبات والتحامل على نفسھ ومحاولة المشي بدون عكازتیھ حتى نجح في نھایة المطاف

  . والثبات واإلیمان العمیق بالھدف المصابرة والمجالدة: وھي"حمودة" ھویّةت في ھذا المقطع أبعاد جدیدة من بد -٦

ات  :لحمودة الھویّة العقلیّةمقومات  -٧ ھ النفسیّةالذكاء وقوة المالحظة، ومقوم دان : ھویت إشراقة الوجھ وعدم فق
  - ١ -                                                                                                                .األمل والمصابرة ومجاھدة النفس



 البنیة الزمانیّة: انیًّ ثا 
ّة أبرز  -١  –اللحظات  –تواصلت األیام  –األوقات  –طوال الیوم  –سألتھ یوًما (في سیاق التحول اإلشارات الزمانی

  )قابل أیامھ –عة سا –مرت األیام بعد األیام 
 .حادثة استھزاء الصبي برغبة حمودة وانتھى بمقاربة المشيدأ من في سیاق التحول امتداد زمنّي ب -٢
  ً  ) معھده –باب العمارة  –رأس الطریق ( :ةاإلشارات المكانیّ من أبرز  -  البنیة المكانیّة: اثالث
 السرد: أوالً   :مستوى الخطاب 
ال دون إبطاء) (سألتھ یوًما ما أمنیتك في الحیاة؟( :مواضعھومن  خطيّ السرد في المقطع  -١ ) استرسل حمودة) (ق
  )تواصلت األیام) (طرأ على حمودة تحول) ( تدخل الجمع) (وثب حمودة) (ارتفعت صیحة سخریة) (اجتمع حولنا(

  ) انثنى یتحدث إليَّ فیما ینوي أن یعمل في قابل أیامھ(: في قولھ االستباق حضر -٢
  .ألن األنظار مشدودة نحو المستقبل ال نحو الماضي االسترجاع غابكما 

  .قفزة سببھا التسارع باألحداث للوصول إلى النتیجة" ومرت بعد األیام أیام: "في قول الكاتب -٣
  .أكثر من ذكر التفاصیل والجزئیات الدقیقة في سردهالكاتب التلخیص عن المقطع؛ ألن  غاب -٤
 . ة في القصةشخصیّة أساسیّ  وظیفة -٢.        السارد وظیفة -١ :أدى الراوي وظیفتین -٥
  ًا ھ  –إشراقة تضيء وجھھ ( :مواضع الوصف في المقطع* : وصفال: ثانی ا  –ولمعة تطل من عینی  –مھتاًج

  ) شامخ الھّمة  –معتدل القامة  –اشتدت نبرات صوتھ   - فاتسعت حدقتا عینھ –ینتفض من حماس 
  .أسھم الوصف إسھاًما فّعاال في إبراز سیاق التحول:ھتوظیف*     .حمودة وشرطي المرور:موضوع الوصف*
 ا ً  الحوار: ثالث
رطي  / قال دون إبطاء /ما أمنیتك في الحیاة یا حمودة؟ : سألتھ یوًما : "قولھ من مواطن الحوار*  وما یروقك في ش

  ...)أجاب في تأكید / كیف حالك یا سید حمودة؟: لھقلت  –:... اشتدت نبرات صوتھ وھو یقول /؟ !المرور یا حمودة
 .كشف عن مالمح الشخصیّةال: وظیفة ھذا الحوار

 لغة المقطع وأسالیبھ: رابًعا 
ُ " شرطي المرور" -١ ذا الشرطي وعن طبیعة  دُّ َعت ھ عن ھ ع كل ة في سیاق التحول؛ حیث دار المقط كلمة محوریّ

  .الحیاة الیومیّة لكل سكان المدینة عملھ وعن صفاتھ ومھاراتھ ودوره األساسّي في
رورمفردات  -٢ رطي الم ده  –" إحدى عشرة مرة"شرطي مرور (: حقل ش ي قبضة ی ا ف دنیا كلھ ھ الحاكم  –ال إن

  ...)كأنھ منارة تبعث بأضوائھا –شامخ الھمة  –معتدل القامة  –إنھ اآلمر الناھي  –المطلق 
  .بھ" حمودة"لمثالیّة ویبرز إعجاب الفتى یرسم لنا مالمح شخصیّة شرطي المرور ا: ةتوظیف

  .التأكید: ووظیفتھا) ما یرسمھ من تعالیم –ما یلقیھ من أوامر / أرقبھ –النظر إلیھ  / لمعة -إشراقة( :اتالمترادف -٣
 –نصر  /جھامة  –بشاشتھ  /یسكن  –المتحرك  /یتحرك  –الساكن  /الناھي  –اآلمر / یسرة  –یمنة (: اتالمتضادو

  . توضیح المعنى: ووظیفتھا )ھزیمة
  .التي تنقل الواقع بموضوعیة وتصور الشخصیات واألمكنة طبیعة المقطع الوصفیّةبسبب ؛ غلبت الجمل الخبریّة-٤

 وضع الختام: المقطع الثالث 
 ّة : أوال :مستوى الحكایة  البنیة الفاعلی
  .شخصیة ثانویة" لقارئا"، وھما شخصیّتان رئیسیّتان" وحمودة –الراوي " :المقطع تاشخصیّ  -١
  .الحدثفي ِعداد الشخصیّات؛ لیشركھ معھ في  قارئأقحم الراوي ال -٢
ي  یدعوھي أنھ یتمني أن في المقطع رغبة راودت الكاتب  -٣ ارع القامة ف ا ف ً ابّ وس معھ لیشاھد ش القارئ إلى الجل

ّة رسمیّة والكل تحت إمرتھ وخاضع لمشیئتھ ھو شرطي المرور   ."حمودة"حل

 ًانثا  ".حمودة"مع  الكاتب وضع الختام ھو بعد مرور سنوات من حدیثلاإلطار الزمانّي  * البنیة الزمانیّة: ی
 ا ً   .الدائرة المكانیّة لھذا المقطع ھو في مشرب على رأس الطریق كان یجلس فیھ الكاتب*  البنیة المكانیّة: ثالث
 السرد: أوالً  :مستوى الخطاب 
رد -١ اب الس يغ ع ف ّل م المقط النوح ارئ إلع ھ للق اب الموجَّ ھ الخط ة  حل ا أمنی ت فیھ ي تحقق ة والت ام القص خت
  .، وقد لجأ الكاتب في وضع الختام إلى قفزة حیث ترك السرد واتجھ إلى مخاطبة القارئ بشكل مباشر"حمودة"
ھ"حمودة"كرر الكاتب مشھًدا كان قد ورد على لسان  -٢ ي سیاق التحول وھو قول أمره الن:"ف ي ب ى وھو یلق ذ عل اف

ان  "المأل أمامھ، فإذا الساكن یتحرك في انطالق، وإذا المتحرك یسكن في ھدوء ي ك وكان ھذا المشھد ھو األمنیة الت
  -٢-                                                                   .والتي قد تحققت في نھایة القصة" حمودة"یحلم بھا 



  )شرطي المرور(أنشطة 
  

  )أ ( طع األول المق
  

  .عیِّن التركیب النحوي الذي صیغ بھ العنوان، وبیِّن عالقة المفردة الثانیة باألولى  :س
  ...: ...........................................................................................................................ج

  ) ب( المقطع األول 
  قّومات شخصیة حمودة الجسدیّة والنفسیّة واالجتماعیّة؟ما م: س
  ...: ...........................................................................................................................ج

..................................................................................................................................  
  ) ج( المقطع األول 

  .حدِّدھا، وبیِّن وظیفتھا في وضع البدایة. وردت في المقطع كلمات ذات داللة سلبیّة: س
  ...............................: ...............................................................................................ج

..................................................................................................................................  
  

  )أ (  ثانيالمقطع ال
  

  .اذكر أبرز اإلشارات الزمانیّة الموجودة في سیاق التحول: س
  ...................................................................................................................: ...........ج
  

  ) ب(  ثانيالمقطع ال
ًا موضوع ھذا الوصف: س   .أشر إلى موضعین من مواضع الوصف في سیاق التحول، مبیِّن
  .....................................................................................: .........................................ج

...................................................................................................................................  
  

  ) ج(  ثانيالمقطع ال
  .جم شرطي المرور، وبیِّن وظیفتھاذكر مفردات مع: س
  ...: ...........................................................................................................................ج

..................................................................................................................................  
  

  )أ (  ثالثالمقطع ال
  

  فما ھي؟. في وضع الختام رغبة راودت نفس الكاتب: س
  ...: ...........................................................................................................................ج
  

  ) ب(  ثالثالمقطع ال
ِّفھاحدِّد : س   .شخصیات المقطع، وصن
  ...: ...........................................................................................................................ج

      
  

  ) ج(  ثالثالمقطع ال
  ما الدائرة المكانیة التي احتضنت أحداث ھذا المقطع؟ :س
  .....................................................................................................................: .........ج

  
-٣ -  


