
           الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

أحمد بن بلة                  1جامعة وهران   

                   كلية اآلداب والفنون 

 قسم اللغة العربية وآدابها                  

 

 

                    السنة األولى ماستر "لسانيات عربية"                 

 المقياس : الداللة وعلم الصوت    

                                       

 أستاذة المقياس :بلحسكة يمينة               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

                                              :       نموذج تطبيقي   

ار في قصيدته     ألوان" "تشكيالت باليقول الشاعر بلقاسم خمَّ

         

                            قَتَلنَا التَّوُحد          

       من صورة الغيِب في تماثيلنا

                                  

للَمذلة ..والشرك ..نَصبنَا تَماثِيلنا   

 

                      في كل ِ داْر 

 

..القَُماشَطوْينَا الَمسافَات ..َطيَّ   

 

                     بَلْغنَا نِهايَتنا 

       

ِ شكل            ...وِصرنَا على أي 

          

 مع الِجانِِحيَن ..!              

 

                  فَشكٌل هوائي  

          

         فَتْيه تَمطَّط من ش

      

 ِليَرضع في شاِطئ  مهمل للبِحار  

 



ُعصارة ما لملم اإلنتِعاش                   

   

برائِحِة الياسِمين ..لعابًا سموًما ..ويُمِطر ساحاتُنا   

 

 وشكل جراد                             

                   

               يجوس بأطَرافِه كالمساِمير   

       

     حقل اليتامى الصغار                 

 

 يقضم نبت البذور العطَّاش                  

            

                     ويفِرز في زحِفه        

 

 براًزا ..طعاًما ..إلى الجائِعين           

            

                       وشكل لهيكل عظم    

                    

ي سُجود الصَّالة                          لطفل  يؤد ِ

                      

                     رإلى شبح كان أسلمه للدما

           

                      وأراده ..دون إرتعاش   

 

                             فأحيا به رعباً 



 

وأفنى بها ..هيبة المسلمين                                

 

 وشكل للرَشاش                      

 

 دشن مقبرة الحرث ..والنسل              

 

 باسم الرساالت ..واإلنشطار              

 

للفراش            يقتل من ورقة  ..ترى الفيل  

 

 ويا ليل ..يا عين                      

     

             تعبنا بقائمة العاشقين    

           

على هامة السهل           شقوق الجفاف   

 

 ووشم التجاعيد يطبع هامتنا العربية           

 

 ورقص الثَّعابين..يهتز               

 



            

                    واإلنكماش ..بين التَّفتح 

 

..؟                     َكسوس حضارتنا   

 

                      يُفَت ُِت أتربة المي ِتين

 

              ..؟ فما تبقَّى من الشكل في الرصد 

 

 َسلوا الَمشِرق المغِربيَّ المَسار ..       

 

 وجيل الحجارة ..والَجلن ار           

 

 إذا ذُبِحت أمنا                        

       

 وَغطَّى العيون الطَّشاش                  

 

 فهل سنبصر قافِلة اآلِمنين ..؟          

 

 

األسئلة التالية حاول اإلجابة بِاختصار على المطلوب:  •  



حسب مخارجها في جدول   إحصاء شيوع األصوات وداللتها-1

الثانوية واألساسية والفارقة ؟وتحديد صفاتها   

 

،وداللتها في القصيدة ؟ إحصاء الصوائت الطويلة والقصيرة -2  

يًّا -3 عه لغوِّ ،مبينا شيوع المقاطع من حيث نوعها إختر بيتًا وقط ِّ

؟ وكميتها الصوتية  

 

داللة وجوده في عبارة  إستخرج أنواع المورفيم وبي ِّن-4

 "البيت" ؟

 

فق إستخرج بعض األلفاظ وقُم -5 بالتقليبات الصوتية لها وِّ

إبن أحمد الفراهيدي في معجم التنظيم الذي إختاره الخليل 

؟"العين"  

 

كيف تبحث عن الكلمات اآلتية في معجم "العين"  -6 •

وفق الجذر العاشقين ،الميتين ،الجفاف ،التفتح ،اآلمنين .:

.الباب /البنية الصرفية والكتابة /الترتيب الصوتي   

 

 


