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النص
قال البارودي في مذح الخذيوي إسماعيل باشا:

محمود سامي البارودي .ديوان البارودي .دار العودة .بيروث . 1998.ص  60وما بعذها بتصرف

وجية :اضطراب القلة ،خطوب :مصائة وأهوال ،األتلج :الطلق الوجه ،أكني :مه الكناية ،المزن :السحاب الممطر ،خلوب :خادع.

وضع انىص فٍ سُاقه انتارَخٍ واألدتٍ.
صُاغح فزضُح نهقزاءج اوطالقا مه انثُتُه األول والسادص.
تحذَذ وحذاخ انىص وإتزاس مضمىن كم وحذج.
تحهُم انىص تانتزكُش عهً انمكىواخ اِتُح:
 انمعجم (األنفاظ وانعثاراخ انذانح عهً حانح مصز قثم وأثىاء تسهم انممذوح انحكم) ،انعالقح تُه انحانتُه.
 انصىر انشعزَح وتُان وظُفتها.
 اإلَقاع ( انخارجٍ وانذاخهٍ ).
 انهغح واألسهىب.
تزكُة وتائج انتحهُم وانتحقق مه فزضُح انقزاءج.
تُان مذي تمثُم انىص نهتُار األدتٍ انذٌ َىتمٍ إنُه.
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أوال :حىجٍهاث خاصت بعملٍت الخصحٍح
ٌشجى مه السٍذاث والسادة األساحزة المكلفٍه بخصحٍح المىضىع االسخششاد بالخىجٍهاث
اَحٍت:
-

االسخىاد إلى المسطشة المؤطشة لعملٍت الخصحٍح فً مخخلف مشاحلها.
إوجاص العملٍت على الىحى الزي ٌحقق مبذأي المىضىعٍت وحكافؤ الفشص.
اعخباس عىاصش اإلجابت أسضٍت ٌسخأوس بها فً حقىٌم أداء المخششحٍه.
اسخحضاس خصىصٍت أداء المخششح والخعامل بالمشووت الالصمت مع إجاباحه.
الحشص على حفادي الخىقٍط اإلجمالً للمىضىع ،وحقذٌش األداء بحسب وصن كل عىصش مه
عىاصش الىضعٍت االخخباسٌت ،كما هى مثبج فً سلم الخىقٍط ،وإثباث رلك فً وسقت
الخحشٌش.
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ثاوٍا :عىاصش اإلجابت وسلم الخىقٍط
 .1تقديمٌ2 ........................................................................................................................
أثر انُٓعخ انؼرثٛخ ف ٙئحٛبء انشؼر انؼرثٔ ٙرطٕرِ ،.دٔر رٛبر اإلحٛبء ف ٙئخراج انشؼر يٍ حبنخ اندًٕد،.
دٔر انجبرٔد٘ ف ٙئحٛبء انقصٛذح انؼرثٛخ ٔثؼثٓب.
فرظٛخ انقراءح :انُظى ف ٙغرض رقهٛذ٘ ( انًذذ ) ،اَزًبء انُص ئنٗ رٛبر انجؼث ٔاإلحٛبء.
 .2انعرض:

ٌ...................................................................................................
2
أ .انفهم
مضمىناننص :رؼذاد يساٚب انًًذٔذ ٔٔصف خصبنّ انحًٛذح.
وحداثاننص:
( يٍ  1ئنٗ  )3فرحخ انشبػر ثخجر ٔالٚخ انخذ ٕ٘ٚػهٗ ػرش يصر.
( يٍ  4ئنٗ  )8رُٓئخ يصر ٔأْهٓب ثحهٕل األيٍ ئثر رٕن ٙانًًذٔذ ػهٗ يصر.
( يٍ  9ئنٗ  )13ئشبدح انشبػر ثشًبئم انًًذٔذ (انٓٛجخ ،سرػخ انجذٓٚخ ،األخالق انفبظهخ،
انجشر ،انؼذل ،اندٕد ،األيٍ).

ب .انتحهيم

انحقىلانمعجميتٌ4 ....................................................................................................:
حانتمصرأثناءحكمانخديىي 
حانتمصرقبمانخديىي 
كبٌ غٛر طرٔة ،قطٕة ،صذأ انقهٕة ،انخطٕة،
نٛهٓب يزراكت ،ركٕدَ ،عٕة يبء انؼذل.

طرة انفإاد ،ثشبشخ ،خجر خال صذأ ،فهزٍٓ يصر
ٔأْهٓب ،األيٍ ،فأظبءْب كبنكٕكتًَ ،ذ شًبئهّ،أخرٖ
َسٛى األيٍ ،فبض يبء انؼذل.

انؼالقخ ث ٍٛانحبنز ٍٛػالقخ رؼبرض ٔرُبقط ،ئر اَزقهذ يصر يٍ انفٕظٗ ئنٗ األيٍ ٔاالسزقرار.
انصىرانشعريتووظيفتها :قٛبو انصٕرح انشؼرٚخ ػهٗ ػالقخ انًشبثٓخ يٍ خاللٌ3 ..............................:
 انتشبيه :كبنكٕكتٚ ،حك ٙثشرِ  /االستعارة :طرة انفإاد ،خجر خال صذأ انقهٕة ،أخرٖ َسٛى
األيٍ ،أفبض يبء انؼذل.
 وظيفتانصىرةانشعريت :خًبنٛخ ٔرجهٛغٛخ (رجهٛغ رؤٚخ انشبػر).
اإليقاعٌ2 ................................................................................................................:
 انخارجيَ :ظبو انشطر ،ٍٚثحر انكبيم ،يالءيخ انجحر نغرض انًذذٔ .حذح انرٔ٘ ٔانقبفٛخ.
 انداخهي :انزكرار (ظًٛر انغبئت) ،انزٕاز٘ ث ٍٛانصٕد ٔانًؼُٗ (طرٔة ،قطٕة ،األرٔع،
األثهح ،ركٕدَ ،عٕة).
انهغتواألسانية  :نغخ راد صهخ ثبنًؼدى انشؼر٘ انزقهٛذًُْ٘ٛ ،خ أسهٕة انخجر نًُبسجزّ نًٕظغ انًذذ انقبئى
ػهٗ رؼذاد صفبد انًًذٔذ انًجُ ٙػهٗ اإلخجبر ٔانٕصفٌ3 ....................................................... .
ج .الخشكٍب :تسكيب وتائج التحليل :تقليديت القصيدة ،على صعيد الغسض والبىاء والصوز واللغت واألساليب المأخوذة مه
.......................................................................................ن
2
الراكسة الشعسيت القديمت ،التحقق مه فسضيت القساءة
..............................................................................................ن
2
 .3خاحمت :إثباث اوتماء الىص لتياز التقليد.

