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 لغة عربية:  المادة   ثا آداب فلسفة  3: المستوى و الشعبة 
عالمة  عناصر اإلجابةر اإلجابةمحاو

 مجزأة

: الشاعر يعاني-1 .الغربة والوحشة   01 

 الشاعر لم يتمكن منه -2

 األسى 

. األحزاندطراخفف اآلالم عني و: وذلك في قوله  01 

 معاني المقاطع مع -3

:التحديد  

.بعد الشاعر عن دياره: القدر...  بعيد عنك في جيكور-1  

.ضياع الشاعر في األحزان: بائع الزهر... لوال الداء -2  

حنين وشوق يعصران قلب :من القطر...  زهرةأعندك -3

.الشاعر  

على ما يبدو عرض متسلسل ومحكم النسج حيث المشاعر 

، عبر في البداية عن بعده عن الديار مما أفقده اتنساب انسياب

.األمان الذي قضى عليه الشوق  

02 

: العنوان-4 .عيدا عن دياريب   01 

: انتماء الشاعر األدبي-5  الرومانسي المتحرر من كل قيد من رواد الحركة االنتماء 

.التجديدية في الوزن والشكل والنص خير دليل على ذلك  

.تحرر من قيود القافية القديمة  

02 

البناء الفكري
:8

/8
 

: نمط النص-6 :وصفي   

.حال): تسند مخالب الصوان(  

.حال): يمزق ما تبقى فيه(  

.حال): عت بين الطوى والبرد والظلماءصار(  

:ضعت في  

.صفة): لندن الصماء/  (حال   : متراكضين  

01 

 األوصاف الموجودة -1

:في النص  

) منتحر) (الصماء) (حبة(، )زجاجية(، )البرد أفضع(

).استوائية(  

0.5 

ي
البناء اللغو

:8
/8

 

  

 المعاني الخفية لما -2

:بين قوسين  

.حرف امتناع لوجود): لوال(  

.شباب ضائع): خريف العمر من ثمر(  

.األمل): زهرة حية(  

.صعوبة الغربة): لندن الصماء(  

.محاولة مصارعة األحزان): أطرد(  

01 
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 الوظيفة النحوية -3

:للياء في

.ضمير متصل في محل جر اسم مجرور:  بي-  

.ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه:  جوعي-  

01 

  فعالن من- 4 

:مراألأفعال 

.الفعل أخذ ثالثي همزة القطع حذفت، يجوز القول أأخذ، أو خذ مباشرة:  خذ-  

عين مضارعة مكسورة تأتي همزة فعل األمر مكسورة :  يخَفِّفُ– خفَّفَ - خفِّفْ -

. خففا  

01 

.كنية كناية عن الحزن العميقاستعارة م: على قلبي يمزق ما تبقى فيه من وتر - 1: الصور البيانية-5  

.استعارة مكنية عن مرارة العيش: نواجذ الفوالذ تمضغ أضلعي لقمة - 2  

.كناية عن ضياع الشاب: خريف العمر من ثمر - 3  

.التفاؤل: زهرة حية  

03 

 داللة األساليب -6

:المعتمد عليها هي

.الحسرة والحزن واألسى  0.5 

 

: التقطيع-7

: البحر 

  في جيكو ر عن بيتي  وأطفالي كبعيدن عن

//0/0/0/  /0/0/0  // 0 /0/0//  0/0/0  

مفاعلتن     مفاعلتن   مفاعلتن    مفاعلتن  
 بحر الوافر

01 

التقويم 
ي 
النقد
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4

 

. األلم الموجع الذي ال يمكن اإللمام به، كل الجسد يعاني مرارة البعدإحساس - وصف األحاسيس  

يقتل صاحبه شيئا فشيئا ويزداد األلم مرارة إذا فقد  سم....  شعور قاتل مميت -

الغريب أهله وأحباءه، فلم يشاركهم ال الفرحة وال األلم، رغم الرفاهية، رغم الترف 

  .إال أنها ال تساوي سعادة األهل واألحباب
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