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 (ن  01) النحو والصرف : أوا

عヰد الباروヵキ صورり من صور الحياり الヰヨتゲئة، وصدン من أصداء النفس التي قツي  أول  كاラ الゼعゲ في

فاارتباド ポاهゲ، والتكلف متفش، . يヨتد في صدر عامゲ باأمل والヨトوゥ والヨイال تنفسا حゲا عليヰا؛ أラ ا تتنفس 

عليه الباروヵキ حヨلة شديدり العصف، ولم يكن في حヨلته クلك الヨفكゲ الヵグ يボلب  والヨعنヴ هゴيل، وهグا كله حヨل 

 ゆالصياغة واأسلو ゲشاع ラديد، ولكنه كاイلق ويأتي بالガوي ゲعاني فيبتكヨال ヴعل ソيغو ヵグية، والゲاييس التفكيボヨال

ا :" قال ماروラ عبوキ... فيه النغヨة الحلوり في الوラコ والボافية مفツِا التعبيヵゲ، فنظم شعロゲ في أسلوゆ جゴل وفガم،

وإクا سヨينا هグا الゲائد コعيم مدرسة  .تعنينا هنا مواضيع الゼاعــゲ، بل キيباجته التي أعاキ بヰا إلヴ الゼعゲ رونボه الボديم

كاラ الباروヵキ متأثゲا بفصاحة الボدماء وقد أسعفته قゲيحته وإراキته، فボال شعゲا لم يسヨع في ... فا نボول إا الحق

 . "ヴ لناサ بالبحتヵゲ وسواロ من الゼعゲاء الボدامعصロゲ مثله، مグكゲا ا

إラ طبيعة الباروヵキ العسكゲية، وميله إلヴ الイندية، واشتゲاكه في الحゲوゆ وفي الثورり الع⊥ـゲاب⌒ية، كل クلك  

ロゴداني حفـــヨالح サاゲتنبي وأبي فヨة الボيゲط ヴاسة علヨالح ゲوشع ゲガالف ゲاء لنظم شعイا حافا؛ فグه ロゲشع  りبالصور

ゴوية، والعボالり وثِبة  .النفسية، والヨوسيヴボ الصاخبة العグبة، والゲوゥ الヨتـ∠

ゲﾁガｾｭﾗﾝｬ ｭي: حنｯﾁعﾝｬ ｮｿأｬ يخﾁｭع في ت｀ｭجﾝｬ(ｴيｿحﾝｬ ｮｿأｬ)  . 

ｲガﾁيｯ ،جيلﾝｬ ﾁｬｿ- ﾋ0 ،0896-  ﾇ026/021  (فﾁﾈتｯ ) 

 

 :ｮ عｬ ヰأسｬ ｱﾞｫآتيｱــــｬقﾁإ ﾝｬنﾟｵ ، ﾇ أج
 ﾞﾝ( .0ヰ)نｬガｭ ﾇنｭ ｀نｭسｯـنــﾊع ع -0

2-  ｬ ﾁعﾆ ﾇｫｭﾈｾ ｿｿحﾇنﾝｬ في ｲｿﾁガ ｭ｀ﾜ ゲｿガﾁｭｯﾝ( .0ヰ ( 

3-  ﾟｭتﾝｬ لﾜﾆﾝｭｯ لﾜﾆｬガ نقلｬ :ｮتｭﾜﾝｬ لガق ヰ｀ ": يعﾊｬガ｀ ｭهن ｭا تعنين..グﾝإ ...グ｀ｬｿقﾝｬ ءｬﾁعﾆﾝｬ." (3ヰ) 

4-  ｭ｀ｭت ｭｯｬﾁإع ﾇنﾝｬ في ﾋｾ تحته ｭ｀ ｮﾁأع( .2ヰ) 

5-  ヰيｿﾁﾗ｀ ヰيﾝｭح ﾇنﾝｬ ヰ｀ ｶﾁｾستｬ( .0ヰ) 

6-   ヰتي｀ﾞﾜﾝｬ قع فيガ ｭ｀ ヰيｯヰآتيتيｬ  لｬｿｯإ ヰ｀إعال أ ガهﾞﾗل أسガｿجﾝｬ ﾘفガ : ﾇガيغـــ– ｿــــｫｬﾁﾝｬ .
(2ヰ) 

ｱـــ｀ﾞﾜﾝｬ ｭヴﾞﾈأ ﾁتغيي ヰ｀ ｭヴيﾞأ عﾁﾋ ｭ｀ ｮｯسﾝｬ إعال ﾟل أｬｿｯإ 
ـﾇガــيُغ      
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ｭنيｭｵ : ﾉガﾁعﾝｬガ ｱاغｯﾝｬ (01  ヰ) 

0-  ｱاغـــｯﾝｬ(6ヰ) 

 (2ヰ: )أجｬ ﾁاستعｰﾁｭ في｀ｭ تحته ｯガ ،ﾋｾيヰ نガعｭｯ ｭヴعتﾝｬ ﾁｭｯ｀اｲｭ｀ｫأ ــ   

 グﾝｭه تعｬ لｭُتُ  :قﾟ ﾝيﾟإ ケｯカﾟﾄカأ ｰｯتﾞ ヮヱ ﾅｯカﾟج اﾃﾀｴｯヱ｀ﾎﾟى ا اﾟإﾃグــــカﾟ ُ.   ｲﾃグسヰاهيﾃｱإ. 

 ｳ1اآي 

  ｴـxقﾃء<أْشｯカحسﾟا ﾃｯﾍヱاأグ ヰグغيﾟا ヮヱ ヰｯأي ﾁعｱ. 

 (2ヰ: )ي، ｀حﾝｬ ｬｿｿغﾉﾁأتأﾊガح ﾜﾝｬنｭيｱ في｀ｭ يｮ ــ     

 グﾝｭه تعｬ لｭا تجعْل: ُ قグ =ﾝﾁي ｱْا تグ ﾝﾜカى عﾟإ ｳﾟグ｀غヱ>ل ــسﾞ ｯギﾍ=ｱﾟـْسـاﾍ.ُ..  ｲﾃグس

 .92.اآيｳ. اإسﾃاء

 ｲﾁشﾟا ﾁカع ﾚيﾁصﾟا ｯヱカإ. 

 (2ヰ: )｀حｬｿｿ نガعｭｯ ｭヴعتﾝｬ ﾁｭｯاﾟﾂيأتي ｯيﾝｬ ヰتﾁガيｱ في｀ｭ   ــــ  ج     
ｯヱﾟ wー أتケｯ اﾁ :         ﾟــقｭل ｭﾆﾝｬع - تケｯ=       ـى    ــカــــــِغـــــــــグصｯح

ヱَxﾍ ءﾃヱﾟا ﾅﾙカグحｯـْهــ 

                           グ=ه يカヱ xｴﾃصｱــــقيل هل أ    xاﾁ      ﾞقـتش ｯهﾃـــــــــ ｴ｀
     ـْهــــــــグا ﾃاحـ

2-  ﾉガﾁعﾝｬ(4ヰ) 

 (2ヰ: )عﾁف ﾞﾋﾈ｀ﾝｬحｬ ｲｭآتيｱ - أ

 ﾅتأسيﾟا– ﾀﾁﾟل ـيـا– ﾅّﾃﾟاء – اグاإقــــــــــ. 

ｮ -  أسｬ ｮتﾜｬـــﾋآـــــｬ ﾁｱفي  تي ｮﾁﾊﾝｬ عガنガ ،ｭヴﾞعيｭﾗت ｿｿح ﾟｵ ،ｱيﾊガﾁع ｱｯｭتﾜ لﾜ

ﾁﾋس( :2ヰ) 
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ـْا ح= `=ﾁِﾘُـــــﾆْـــ゚>، ا أﾘَｬガﾆ ُتــــﾞـــــ  グـــَنـــ، ا 
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 ｱｯｭإجｬ ﾁﾈｭعنﾋتنقيﾝｬ ﾟﾞسガ  

 ﾝｬ(01ヰ)نحﾁﾈﾝｬガ ガف : أガا 
0-ﾇنﾝｬ ヰｬガ0.............................................................................................................................عنヰ 

2-ゲｿガﾁｭｯﾝｬ ﾁعﾆ ﾇｫｭﾈｾ........:........................................................................................................ 0ヰ 
 ﾜﾆﾝｬ....................................................................................................................................3ヰل-3
4-ｮｬﾁإعｬ....................:.............................................................................................................2ヰ 
5-ヰيｿﾁﾗ｀ﾝｬ ヰيﾝｭحﾝｬ ｶｬﾁｾستｬ....... :.......................................................................................................0ヰ 
6-ｬإعالｬガ لｬｿｯ2.................................................................................................:........................إヰ 

 ｭنيｭｵ : ﾉガﾁعﾝｬガ ｱاغｯﾝｬ(01ヰ) 
0-  ｱاغｯﾝｬ(6ヰ) 

 ( 2ヰ)    :إجｬﾁء ｬاستعｯガ ｰﾁｭيヰｭ نガعｭｯ ｭヴعتﾝｬ ﾁｭｯ｀اｲｭ｀ｫ - أ

-  ｱقﾞﾋ｀ ｱيحيﾁﾈ0. ............................................................................................................ت ヰ 

 – ｰｿﾁج｀ ｱيحيﾁﾈ0... ..........................................................................................................ت ヰ 
ｮ -   ﾉｬﾁأغ ヰｭيｯ ｱيｭنﾜﾝｬ:  (2ヰ ) 

-  ｱسガحس｀ ｰﾁガﾈ في ゲガعن｀ﾝｬ ｶｬﾁｾإ...................................................................................................... 
0ヰ 
 -  ﾉيﾁتعﾝｬ ﾘيﾁﾋ ヰع عガﾊガ｀ﾝｬ ヰع ﾁيｯتعﾝｬ................................................................................................0 
ヰ 

     ｶ-   ｱيﾁガتﾝｬ ヰｭيｯ ( :2  ヰ)  
          - ｱ｀ﾞﾜ في ｱيﾁガتﾝｬ(حــهｬﾁ /) ｮيﾁقﾝｬ ｭهｭعن｀(فﾜﾝｬ/) ｿعيｯﾝｬ ｭهｭعن｀(ｮتعﾝｬ ｿﾊ ｱحｬﾁﾝｬ /) ｱ｀ﾞﾜ ガهガ ｮيﾁقﾝｬ グعن｀ﾝｬ ﾟﾂا ﾁﾜﾀﾝ ｱحﾆﾁ｀

(ｬｿي ) 

     2-  ﾉガﾁعﾝｬ(4ヰ) 
 ヰ 2...................................................................................................................تعﾁيف ﾞﾋﾈ｀ﾝｬحｲｭ - أ

ｮ -  ｮﾁﾊﾝｬ عガنガ عيلｭﾗتﾝｬ ｿيｿتحガ ｱيﾊガﾁع ｱｯｭتﾜ ﾁﾋأسｬ ｱｯｭتﾜ.   (2  ヰ) 

 ｱيﾊガﾁعﾝｬ ｱｯｭتﾜﾝｬ...............................................................................................................1,5 ヰ 
 عيلｭﾗتﾝｬ........................................................................................................................1.5 ヰ 

           ヰﾞعｭﾗْت｀ ヰﾞعｭﾗَت｀ ヰﾞعｭﾗْت｀  

           ヰﾞعｭﾗَت｀ ヰﾞعｭﾗْت｀ ヰﾞعｭﾗْت｀  

           ヰْعاｭﾗَت｀ ヰﾞعｭﾗْت｀  

 ｮﾁﾊﾝｬ عガ0.. ....................................................................................................................نヰ 
ضرゆ مضمر:  0السطر               

ضرゆ صحيح: ヲالسطــر              
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 ضرゆ مذيل: ンالسطــر            

  


