زاهىٍت  :باسػ صالح *عين مليلت*
املعخىي 3:آف

الى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص:كاٌ بذس ؼاهش العياب :
 .1خذزىا حذ أبي فلاًٌ( :ا صغاس)
ُ
ً
ملامشا هىذ مع الضمان
.2
 .3هلىدي لاظمان ال الفظت و الىظاس
 .4وهىذ راث ليله
 .5هأهما العماء فيها صذأ وكاس
 .6أصيذ في الشميله
 .7في خىسها العميم اظمع املداس
ُ
 .8فأسهف ظمعي لعلي اظمع الخىاس
 .9و اهفشج الغيم فالخذ هجمت وخيذه
ُ
 .10رهشث منها هجمتي البعيذه
 .11جىام فىق ظطدها وحعمع الخىاس
 .12و في عالم الىعاط ران عىتر ًجىب
 .13فعشث و العماء ِوحتهي وال دليل
 .14أ ظشث ألف خطىة؟ أ ظشث ألف ميل؟
 .15لم أدس ئال أهني أمالني السخش
 .16الى حذاس كلعت بيظاء مً حجش
 .17و ظشث خىٌ ظىسها الطىٍل
 .18أعذ بالخطى مذاه مثل ظىذباد
 .19ختى بلغذ في الجذاس مىطع العماد
 .20جلىم فيه والذجى بىابت سهيبه
 .21وكفذ عىذها أدق
ً .22ا صذي أ ساحع
 .23اهذ في امللابش الغشٍبه؟
 .24أخغ في الصذي
 .25بشودة الشدي،
 .26اؼم فيه عفً الضمان و العىالم العجيبه
 .27مً ِا َس َم و عاد
 .28و خين ( َّ
ول ظاعذي)
ّ
 .29و ملني الىكىف في الغالم
ُ
 .30حلعذ عىذ بابها هعائل رليل
 .31حلعذ أظمع الصذي هأهه العىٍل
 .32و خين أوؼً الصباح يهمغ الظياء
ُ
ُ
ُ
ظخفلذ َّ
مش ألف حيل
 .33وععذ وهمذ و ا
 .34وكاٌ ّ
حذها و ّ
لج في اليؽيج
 .35ولً أسي بعذ أن عمشي اهلض ى
 .36و ليغ ًشحع الضمان م ـ ـ ـ ـ ــا مض ى
 .37ظىف اساها فيىم ...فأهخم الاسٍج
 .38بعذ ربىٌ صهشحي  ،فان سأي ِاسم
 .39واخذهم فليطشق الباب و ال ًىم

العىت الذساظيت 2016/2015 :
امل ـ ـ ـ ـ ـذة الضمىيت :ظاعخ ـ ـ ــان

ؼشح املفشداث ّ :
الشميلت :اظم ميان  ،خىسها :مصب املاء في البدش و
كيل هى خليج مً البدش  ،لج ً :لج لججا و لجاحت ولجاحا الشحل ّ
:الح
اليؽيج :الصىث املتردد في الصذس
البىاء الفىشي:
 .1مً ساوي لاظطىسة في اللصيذة ؟ما عالكتها بدياة الؽاعش
وهفعيخه؟
 .2مارا ًلصذ الؽاعش بهزه العباسة" :ملامشا هىذ مع الضمان " ؟
 .3اظدىذ الؽاعش في هغم كصيذجه ئلى خلفيت زلافيت وخظاسة
عشبيت .أًً ًغهش رلً ؟
 .4ما الذاللت الشمضٍت في هزه لالفاظ :الىجمت البعيذة ,عىترة
،الجذ ،العىذباد ،لاطفاٌ؟
 .5لخص مظمىن الىص؟
 .6ما الىمط الغالب في الىص؟ ارهش مإؼشًٍ له مع الخمثيل لهما
مً الىص .

البىاء اللغىي:
ّ
 .1أعشب ما جدخه خط في الىص ئعشاب مفشداث  .وما بين كىظين
ئعشاب حمل .
 .2أرهش معاوي خشوف الجش في العطشًٍ ( )06و ( )10و ما دوسهما في
الىص ؟
ً
ّ
َ
 .3اظخخشج مً الىص حمع كلت وصيغت ملىخىى الجمى زم بين وصنهما
ّ .4
عين املعىذ واملعىذ ئليه و الفظلت فيما ًلي  " :وععذ وهمذ
و اظخفلذّ ،
مش ألف حيل "
 .5اظخخشج مً العطشًٍ( )03و ( )38صىسة بياهيت زم ّبين هىعها وظش
بالغتها .
ّ
 .6كطع العطش الثاوي زم ظم بدشه .
ّ
للى ّ
ص:
الخلىٍم الىلذي
 احعمذ اللصيذة العشبيت الخذًثت بمغاهش الخجذًذ على معخىي
الؽيل واملظمىن  .ارهش مغهشًٍ ليل معخىي .
ّ ًّ
عشف هال مً الىخذة العظىٍت و الىخذة املىطىعيت.


الاحابت الىمىرحيت وظلم الخىليط
املشاخل
البىاء الفىشي

الاحابت الىمىرحيت
العالمت
ّ
*/1ساو ي الاظطىسة في اللصيذة هى الجذ ،خاوٌ العياب مً خالٌ هزه لاظطىسة الخعبير عً خىيىه للماض ي01 .
ً */2لصذ الؽاعش ب ":ملامشا هىذ مع الضمان "ان الجذ في صشا مع الضمً مً أحل الخغيير و هى صشا اخخاسه 01
الجذ اخخياسا ولم ًىً مفشوطا عليه و ًغهش اخخياسه في عباسة ملامشا التي جىحي بىعي الجذ بىحىده في الخياة
*/3جغهش الخلفيت الثلافيت العشبيت في خذًث الؽاعش عً عىترة والعىذباد اما الخظاسٍت فخغهش في كصت اسم
الشامضة الى مجذ الامت العشبيت والاظالميت الظائع
*/4الذاللت الشمضٍت لأللفاظ:
الىجمت البعيذة :الامىيت التي خاوٌ الجذ جدليلها
عىترة "بً ؼذاد" :الخيبت في جدليم امىيخه "صواحه مً خىلت "
العىذباد  :املغامشة وخب الخغيير
الجذ ً :مثل الخاسٍخ الخليذ
لاطفاًٌ :مثلىن معخلبل الامت العشبيت
*/5جلخيص مظمىن الىص  :الذاللت على املظمىن  ،مشاعاة الدجم ،ظالمت اللغت
 */6همط الىص  :ظشدي  ،املإؼشان:
الافعاٌ املاطيت  ":خذزىا  ،هىذ  ،حلعذ  ،وععذ همذ "....
الاطاس الضماوي واملياوي  :الالفاظ الذالت "راث ليلت  ،الشميلت ،في الصباح "....

البىاء اللغىي

*/1الاعشاب :
خطىة :مظاف ئليه مجشوس و عالمت حشه الىعشة الغاهشة
ملني  :مل  :فعل ماض مبني على الفخذ والىىن  :هىن الىكاًت مبييت على الىعش ال مدل لها مً الاعشاب والياء
طمير مخصل مبني على العىىن في مدل هصب مفعىٌ به
م ـ ـ ـ ــا :اظم مىصىٌ مبني على العىىن في مدل هصب مفعىٌ به
مدل الجمل :
(ًا صغاس) حملت ملىٌ اللىٌ في مدل هصب مفعىٌ به
ّ
(ول ظاعذي ) حملت فعليت في مدل حش مظاف اليه
 */2معاوي خشوف الجش في :
العطش العادط :في جذٌ على الغشفيت املياهيت
العطش العاؼش  :جذٌ على الخبعيع
دوسها  :ظاهمذ في اخذار الاحعاق والاوسجام في الىص
*/3
وصنها
صيغت مىخىى الجمى
وصنها
حمع كلت
مفاعل /فىاعل
ملابش /عىالم
افعاٌ
الاظمان
*/4
الفظلت
املعىذ اليه
املعىذ
حيل
جاء الفاعل  /الف
وعغ /هام  /اظخفاق /مش
*/5الصىسجان البياهيخان :
"هلىدي الاظمان " :حؽبيه بليغ بالغخه :جلىٍت املعنى وجأهيذه
"بعذ ربىٌ صهشحي " :اظخعاسة جصشٍديت  :ججعيذ املعنى وجلىٍخه
 */6الخلطيع العشوض ي
ملامشن هىذ مع صصمان
0/0//* 0///0/*0//0//
مخفعلً*معخعلً *مخفعل
بدش الشحض
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5.1

الخلىٍم الىلذي

مغاهش الخجذًذ في اللصيذة العشبيت الخذًثت :
على معخىي املظمىن :
ّ
ً
ُ
ّ
جىعيف ّالشمىص و رلً باعطائها بعذا فىشٍا و فىيا مثل خللت وصل بين املاض ي و الخاطش.
جىعيف الىخذة العظىٍت و املىطىعيت و جياملهما في اوسجام املعاوي و جشابطها.ّ
ّ
ا ّّ
ؼعىسٍت عاؼها أو جأمل أمشا و اهفعل به بخصىٍش
لصذق الفني :و ًُلصذ به جصىٍش الؽاعش لخاله
مؽاعشه جصىٍشا صادكا و لى وان مخالفا للخليلت و الىاكع.
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ٌعبر الؽاعش بأظلىب أدبي حزاب ،مإزش و مميز ًذٌ على ؼاعشٍخه.
الخياٌ و لاظلىب لادبي:ّ
ّ
املىظيلى ّالذاخليت :جىاغم الخشوف و جالؤمها فيما بينها مخىلذة مً صميم جفاعل الؽاعش بمىطىعه.
على معخىي الؽيل :
ّ
الخليذ بىغام الؽطشًٍ في اللصيذة العمىدًت و وخذة ّ
ّ
الشوي و اللافيت.
عذمّ
ّ
ّ
التزام الخفعيلت و جىشاسها دون الخليذ بعذدها.ّ
الخاسحيت :مالءمت لالفاظ للمعاوي.
املىظيلىّ
بعاطت اللغتالىخذة العظىٍت والىخذة املىطىعيت:
ً
ً
ً
ً
ً
امللصىد بالىخذة العظىٍت لللصيذة ان جىىن بييت خيت وبىاء مخيامال ،وعمال فىشٍا وؼعىسٍا مخيامال
ً
ً
ّ
مخفشكت.جىلعم اللصيذة في الىخذة العظىٍت ئلى وخذاث حعمى
ومخىاميا ،وليعذ خىاطش مبعثرة أو أفياسا
ً
ً
ّ
ول بيذ ّ
أبياجا أو اظطشاّ :
وملذمت ملا
ٌعذ اظخىماال ملا كبله،
ملاطع :وجىلعم امللاطع ئلى وخذاث أصغش حعمى
بعذه.
الىخذة املىطىعيت :هي ان ًصب الىص في مىطى واخذ

*** انتـــــــــــهى

صفحة1/1
ال ّ

بالتّوفــــــــــيق

10

10

10

