
1 
 

 / ماستر ىالسنة ألاول / الامتحان التطبيقي في مقياس تحليل الخطاب الشعري 

 دب حديث ومعاصرأ :تخصص 

 س  :بلاطلل ناحتمالا  لوثيقة يحيحصت جذو من

 50: العالمة

 :امةعمالحظات 
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  امك (ة) بلاطلا إجابة هذه
 
 سر أ

 
 ذاتسألا  تاظحال م عم اهئاطخأب تل

  حيحص رضخألا  ن و للا /  أطخ رمحألا  ن و للا

 :                                                         الرسول عليه الصالة والسالم  بمدحالشاعر الجزائري الزبير دردوخ 

 محمد خير خلق هللا في ألاثر                                                                             ** آخر القدر  حتيمن أول الكون  

                                                            .                                                                                               فالدهر يروي كمال الذكر والسير ** بذكره عطر التاريخ سيرته 

 تقطيع ألابيات                                    : الصوتي املستوي 

 :نجد أن ألابيات تسير وفق النسق التالي  

                                                              (خطأ) فعلن -مستعلن-فاعلن - مستفعل 

                                                            مطلقة    القافية

 الراء                                                         :حرف الروي  

             .  مستفعلمستفعلن أصبح :الجوازات الحاصلة هي 

 .                                                     فاعلن أصبح فعلن

 :                                                     التركيبي املستوي   

                       :      التكرار  

                        (داللة لذلك على املعنىهل هناك )           .      الكون ،أول،يروي:تكرار حرف الواو

                            (هل هناك داللة لذلك على املعنى)          .      كمال محمد، من، :تكرار حرف امليم

                     (هل هناك داللة لذلك على املعنى).    السير ،يروي،خير،سيرته :تكرار حرف الياء

هل هناك داللة لذلك على ) .ر ،قدر ،خير،التاريخ ،يرويآخ:ف الراء تكرار حر 

          (املعنى
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 :                          الحروف املهموسة والحروف املجهورة 

                     (هل هناك داللة لذلك على املعنى)    .  آلاثرأول ،آخر ،:ألالف :الحروف املجهورة 

                   (هل هناك داللة لذلك على املعنى).     آخر ،قدر،خير ،التاريخ،بذكره،عطر،:الراء  

                        (هل هناك داللة لذلك على املعنى)             .                        القدر ،خلق:حرف القاف 

                                   (هل هناك داللة لذلك على املعنى)                         .               أول،كمال:حرف الالم  

                                    (هل هناك داللة لذلك على املعنى)                                .       من ،الكون :حرف النون  

                          (هل هناك داللة لذلك على املعنى)                               .   الذكر ،بذكره:ال حرف الذ

                   (هل هناك داللة لذلك على املعنى).    خير ،بذكره،سيرته،يروي،السير:حرف الياء 

 :                                                          حروف مهموسة 

                                               (هل هناك داللة لذلك على املعنى)                              .     التاريخ:حرف التاء

                                                (هل هناك داللة لذلك على املعنى)                            .      محمد:حرف الحاء

                                 (هل هناك داللة لذلك على املعنى)            .            في ،فالدهر:حرف الفاء 

                              (هل هناك داللة لذلك على املعنى) .                   سيرته،بذكره:حرف الهاء  

                                            (ملاذا؟  ) . بقوة وإستعملهاورة كثيرا الحروف املجه إستخدمنالحظ أن الشاعر 

                                                       (هل هناك داللة لذلك على املعنى) .الذكر و السير.            ألاثر والقدر: الجناس

                     (ك داللة لذلك على املعنىهل هنا).  نجد أيضا ظاهرة التصريع في البيت ألاول 

.                                                       كمال الذكر والسير.          محمد خير خلق هللا:  إلاسميةلجمل الفعلية والجمل ا

 (املعنىهل هناك داللة لذلك على )                          .الدهر يروي:الجمل الفعلية

 (صحيح).   ألنها تفيد الثبات والسكون  إلاسميةالشاعر الجمل  إستعمل
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 :                                          ألاسلوب الخبري وإلانشائي 

 يروي كمال الذكر والسير، فاالدهر محمد خير خلق هللا،: ألاسلوب الخبري  

                         (على املعنى هل هناك داللة لذلك).  بسيرتهبذكره عطر التاريخ 

ر يمدح ألاسلوب الخبري بكثرة في قصيدته ألن الشاع إستخدمالشاعر  اننالحظ 

             (أسلوب النداء أيضا يستعمل في املدح).      خير خلق هللا

 :                                          ألازمنة الواردة في ألابيات-

الشاعر الفعل املضارع ألنه يفيد الحركية  إستعمل.يروي: املضارع الفعل 

و ألنه بصدد مدح خير البرية عليه أفضل الصالة والسالم ،  (مقبول )والتجدد

                                                 (ليس بالضرورة).

مكنية حيث شبه الشاعر الدهر باإلنسان حيث  إستعارة:الدهر يروي :  إلاستعارة - 

                            (ملاذا).    املكنية إلاستعارةسبيل  عال به وهذا  بااملشبهحذف املشبه وصرح 

                            (ملاذا).         آخر طباق إلايجاب≠أول :الطباق 

 : الداللي املستوي 

                                     (خطأ)_.  الي دراسة املعاجم،والحقول الداللية املستوي الشاعر في هذا  سعي

 مدح خير خلق هللا الرسول عليه أفضل الصالة والسالم :مناسبة القصيدة 

                                                                   (خطأ).   آخر القدر حتيمن أول الكون :نجد ذلك في قوله 

 صحيح .الذكر ،السير ،خلق ،كمال ،ألاخالق الحميدة:الحقول املعجمية 

 لالمتحان املقبل جيدا (ي)عدتستعمل ناقص كثيرا لذلك يجب أن 


