
  – انسانية  وعلوم آداب باكالوريا الثانية  السنة –  العربية للغةا

لخويت  الغني عبد األستاذ                             

 الدرس اللغوي:   النموذج العاملي: 1-  العوامل وأدوارها العاملية 

 نص  االنطالق: من قصة" الغابر الظاهر" ألحمد بوزفور.

 المالحظة  والتحليل: 

 1-العوامل: 

: عوامل أهمهاتشارك في أحداث نص االنطالق وتؤثر فيها   

 الشخصيات:الطفلة كوثر وال خوة الثالثة والمرأة ...  •

 المشاعر واألفكار: القهر والظلم-  الخوف-  الفرح - فكرة الشرف. •

 األشياء: النار...  •

 المكان: الغابة  -  بيت  الخوة...  •

 الزمان: الليل.  •

 استنتاج1:  •

العامل في  النص  السردي هو من يقوم بالحدث  أو  يؤثر فيه .وقد يكون شخصية  آدمية أو   •

 حيوانا  أو  شيئا أو فكرة أو  شعورا أو  مكانا  أو غير ذلك. 

 2_األدوار العاملية:  

عامل  لإليه. وإذا انطلقنا من اعتبار الطفلة كوثر اوار المسندة  دلدور أو األ ايتحدد العامل ب

ى في خطاطة  االنطالق، فيمكن تحديد أدوارها في عالقتها بالعوامل األخرت في نص ذاال

: ة النموذج العاملي اآلتي  

إليه _____ المرسل _____ الموضوع ___________المرسل ______  

          الخوة في الغابة                      ر العائليانو االستقرا الدفء             المرأة. 

 

                         

د المساع  _______________ الذات _____________ المعارض   

النارالهادية                             الطفلة كوثر                         النار -  الخوف  

إلى بيت الخوة                                                                                 

             

                  

 استنتاج2: تنحصر األدوار العاملية في ستة  أدوار هي: 



 العامل الذات :هو القوة الفاعلة التي تسعى إلى تحقيق موضوع معين.

 العامل الموضوع :هوما ترغب الذات في تحقيقه. 

 العامل المرسل:هو الذي يحرك الذات ويحفزها للبحث عن الموضوع .

 العامل المرسل إليه:هوالمستقبل أو الم ستفيد من الموضوع.

 العامل المساعد:هو الذي يساعد الذات في بحثها عن الموضوع.

 العامل المعارض : هو الذي  يعرقل بحث الذات عن الموضوع .

 تطبيق:

الممتاز في   " المساء"الواردة في الكتاب المدرسيمطر  "في قصة تحديد العوامل وأدوارها 

ثم صياغة ذلك في خطاطة عاملية:    اللغة العربية"  

 العوامل في هذه القصة هي: 

الطفلة الوليدة.  -هنية  - الشخصيات: الطفلة الساردة  

... الدماء   -السرير - المطر- غراض هنيةأاألشياء:    

  - القلق  -الخوف    -شعور الساردة بالدفء و الطمأنينة في أطراف حايك هنية المشاعر والقيم: 

الحنان والعطف...   -األلم  

مجيء هنية ومساعدتها لألم في الوالدة...  - عملية الوالدةالوقائع:   

 ويمكن صياغة  هذه األدوار في الخطاطة العاملية اآلتية: 

المرسل إليه  _______________الموضوع  _____________المرسل __  

إحضار هنية لمساعدة األم في الوالدة.                هنية                        األم.     

 

________________ الذات ________________ المساعدالمعارض   

الطريق للطفلة في  بطمأنتها الطفلة الساردة.            هنية                    المطر، الليل.      

ر.             حضولوإسراعها في ا                     
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