
قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2020-2021: الجامعية السنة-

طواهري صالح:(ة)االستاذ اللغات و االداب كلية

الصرف علم: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

01:  الفوجادبية دراسات الثانية ادبية دراسات الثانية:  السنة

1.االستدراكالموجهة االعمال1.س.ا01 الفوجاالسم و اللقبالرقم

113,5016,50عزيز اعلي1

104,5010,00هند بشاشرية2

106,0010,00روميساء بلعقون3

117,5016,50نسرين عالية بن4

110,0014,00النور عبد عمارة بن5

116,5016,00ريان عيش بن6

111,0016,00الندى قطر بودرهم7

104,0010,00سندس بومعزة8

107,0014,50شيماء حمودي9

108,0013,00اماني خشايمية10

116,0015,50شمس هللا خلف11

1خولة دايرة12

1فيروز درابلية13

108,5016,00سوسن رماش14

111,0014,50مروى شريفي15

107,5015,00خولة شوابية16

113,5014,50رانية عبدة17

108,5012,00ايوب عثامنية18

105,0013,00بثينة عاليمية19

113,0015,00اكرام قرايرية20

109,5016,50رانيا قرماش21

115,5016,50ايه مخلوفي22

107,0007,00ريان مناصرية23

:المقياس مسؤول أمضاء الموجهة االعمال استاذ امضاءالمادة استاذ

 في اما تفخيم او شطب اي من خليا المحضر يكون ان و ارقام اربعة من متكونة العالمة تكون ان يجب:  مالحظة

 فارغة المناسبة الخانة تترك ان يجب الطالب غياب حالة

النقاط محضر



قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2020-2021:  الجامعية السنة-

طواهري صالح:(ة)االستاذ اللغات و االداب كلية

الصرف علم:المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

02:  الفوجادبية دراسات الثانية ادبية دراسات الثانية:  السنة

1.االستدراكالموجهة االعمال1.س.ا02 الفوجاالسم و اللقبالرقم

204,5015,50ريان شانعة بن1

215,00شيماء بوخدنة2

208,5015,00سوسن بوزيغة3

203,0012,00حدة بوشالغم4

208,0015,50حورية بوهالي5

213,0015,00مريم حجايلية6

206,5012,00هاجر حشوف7

212,0016,00ريان حطاب8

211,0013,50العفراء زقاولة9

211,0016,00فلاير سخاف10

206,5014,00رحمة سعايدية11

204,50انتصار سماعل12

211,5014,00جيهان شرقي13

209,0015,00امنة شريط14

202,00عدالة شوانة15

215,0016,50 اية ظافر16

211,0014,00هزار عايب17

203,5015,00دنيا عالل18

205,0014,00روميسة قميحي19

212,5014,50هند قنوش20

208,0014,00رانية كبابسة21

204,5015,00شيماء لمواسي22

208,0014,50حليمة مامنية23

218,0016,00رحمة مخلوفي24

213,0015,50ابتسام مراح25

الموجهة االعمال استاذ امضاءالمادة أمضاءاستاذ

 في اما تفخيم او شطب اي من خليا المحضر يكون ان و ارقام اربعة من متكونة العالمة تكون ان يجب:  مالحظة

 فارغة المناسبة الخانة تترك ان يجب الطالب غياب حالة

النقاط محضر



قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2020-2021: الجامعية السنة-

طواهري صالح(ة)االستاذ اللغات و االداب كلية

الصرف علم: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

03:  الفوجادبية دراسات الثانية ادبية دراسات الثانية:  السنة

1.االستدراكالموجهة االعمال1.س.ا03 الفوجاالسم و اللقبالرقم

3نسرين بوفريدة1

309,0014,50سمراء توايمية2

308,0012,00الهدى نور حيمد3

313,5012,50فيروز خليفة4

306,5014,50ايمن دبابغة5

3بثينة دردار6

310,5015,50غنية رمايضية7

313,5014,00شهيناز زغدودي8

310,0014,00شيماء زغدودي9

310,5014,50عائشة شابي10

317,0015,50نرجس صديقي11

309,0015,00ايمان عثامنية12

310,0013,00جهاد عجول13

305,0014,00ريان عويسي14

307,5014,50الهدى نور عياشي15

302,0012,00غادة قروف16

303,0014,50اسراء كشيتي17

3اسماء لمواسي18

311,5014,00عبير مسعودية19

311,5016,00ايمان نابتي20

306,5014,00ريمة نعامنية21

306,5015,50 شبيلة هضام22

306,0014,00اية هني23

الموجهة االعمال استاذ امضاءالمادة امضاءاستاذ

 في اما تفخيم او شطب اي من خليا المحضر يكون ان و ارقام اربعة من متكونة العالمة تكون ان يجب:  مالحظة

 فارغة المناسبة الخانة تترك ان يجب الطالب غياب حالة

النقاط محضر



قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2020-2021: الجامعية السنة-

 طواهري صالح:(ة)االستاذ اللغات و االداب كلية

 الصرف علم: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

04:  الفوجادبية دراسات الثانية ادبية دراسات الثانية:  السنة

1.االستدراكالموجهة االعمال1.س.ا04 الفوجاالسم و اللقبالرقم

405,50بشرى بلعز1

415,5014,00شيماء بوشحدان2

412,0011,00الهدى نور بوعود3

408,5014,00اسماء ديدي4

406,0010,00ريان هللا رزق5

415,0016,00مديحة سهايلية6

415,5016,00منال سوفي7

412,5016,00بشرى شكورة8

410,5015,50هناء شمالل9

411,0014,00اية شيعاوي10

408,5014,00وئام عربة11

413,5015,50بثينة عزايزية12

409,0014,00هاجر عيساوي13

416,0015,00هديل قتاتلية14

407,50هاجر قليل15

409,0013,50هناء قويزة16

409,0013,50ريان كدري17

406,0011,50سلمى مانع18

414,5015,00بهيجة مخالفية19

417,0016,00رانية مخانية20

409,5015,00اميمة مسيود21

409,0015,00وئام منصوري22

409,5016,00محمود يوسفي23

:المقياس مسؤول أمضاء الموجهة االعمال استاذ امضاءالمادة استاذ

 في اما تفخيم او شطب اي من خليا المحضر يكون ان و ارقام اربعة من متكونة العالمة تكون ان يجب:  مالحظة

 فارغة المناسبة الخانة تترك ان يجب الطالب غياب حالة

النقاط محضر



 2020/2021صالح طواهري                                                د/ : أستاذ المقياس  

 علم الصرف مرفقة بسلم التنقيط اإلجابة النموذجية المتحان السداسي الثالث في

  )دراسات أدبية(ليسانس  السنة الثانيةالمستوى 

 الجزء النظري: 

 هو مصدر يدّل على ما يدل عليه المصدر األصلي،غير أنه يبدأ بميم زائدة. ن(1.5)* المصدر الميمي

من الفعل الثالثي: يصاغ من الفعل الثالثي مطلقا على وزن'َمْفَعل'، بفتح الميم والعين  مثل فتح صياغته: 
 .َمْضَرب -َمْفَتح، ضرب   –

المضارع، فمصدره الميمي على وزن إذا كان الفعل الثالثي مثاال واويا صحيح الالم محذوف الفاء في 
َمْوِرد، ومن الفعل غير الثالثي يصاغ المصدر الميمي -َمْوِعد، ورد –'َمْفِعل'،بكسر العين مثال وعد 

-بتحويل الفعل إلى المضارع وإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة، وفتح ما قبل آخره.مثال: استغفر
 ُمستغَفر.-يستغفر

اسم الهيئة أو النوع، وهو مصدر يدل على هيئة وقوع الفعل  عند حدوثه ويسمى  ن(1.5)*مصدر الهيئة
 أي يذكر لبيان نوع الفعل وصفته.

ِوْقَفة، و من غير الثالثي: -'بكسر الفاء'، مثال: وقف فِْعلةيصاغ من الفعل الثالثي على وزن صياغته:  
إكراما عظيما.وقفت  إكرام، أكرمته-يصاغ على وزن مصدره الصريح، بزيادة وصف، مثال: أكرم

 وقوف األبطال .

هو مصدر يصاغ من الفعل الثالثي وغير الثالثي، للداللة على حصول الحدث  ن(1.5) مصدر المرة:
 مرة واحدة، ويسمى كذلك اسم المرة.

يصاغ على : َجْلَسة،.ومن غير الثالثي-'، مثال: جلس'َفْعلَةيصاغ على وزنصياغته:من الفعل الثالثي:  
 إكرامة-إكرام-أكرم :الصريح بزيادة تاء في آخرهمثال وزن مصدره

 : يشترط في الكلمة المراد تصغيرها الشروط التالية: ن(2)*شــروطه
، فال تصغر األسماء المبنية كأسماء االستفهام والشروط وأسماء اإلشارة  أن تكون اسماً معرباً ـ  1

 . والموصول ، والضمائر لشبهها بالحرف
 . الفعل وال الحرفكما ال يصغر  -2
 .نحو : كميت ، ودريد وشبهها ، فال يصغر التصغير ـ أن يكون خالياً من صيغ 3
ومالئكته ، وال ، فال تصغر األسماء المعظمة ، كأسماء هللا وأنبيائه  ـ أن يكون قابالً لصيغة التصغير 4

 جموع الكثرة ، وال كل وبعض.
  :خاصة هي للتصغير في اللغة أغراض ن(2.50) : *أغراض التصغير

 من التصغير هو االختصار ألنك عندما تقول كتيب أخصر من قولك كتاب صغير الغرض اللفظي
 فهو تحقيق أحد األمور التالية:  الغرض المعنويأّما 

 .ُجَبْيل . مثل : جبلتقليل حجم المصغرـ 1 
 .مثل : شاعر ُشَوْيِعر  تحقير شأن المصغرـ 2 
 .. مثل : خطوة خطياتعدده يلتقلـ 3 
 .قَُبيل الغروب  –.مثل : قبل  للداللة على تقريب الزمانـ 4 
 فَُويق السطح . – . مثل : فوق للداللة على تقريب المكان5



 ..مثل : بطل بطيل وتهويله تعظيم المصغرـ 6 
 . مثل : صاحب ُصَويحب .المصغر أو تدليلهتلميح ـ 7 

وهو الجمع الذي يبدأ بالعدد ثالثة، وينتهي بالعدد عشرة، وأهمُّ أوزانِِه: أفعال مثل: ن(1.50) *جمع القلّة:
  أفِعلة مثل: أرغفة.  ِفعلَة مثل: ِصبية، أفُعل مثل: أرجل أنفس، أجداد أثواب،

وهي كل جمع بعد أَلف تكسيره حرفان أو ثالثة أحرف أوسطها ياء  ن(:1.5)*صيغه منتهى الجموع
 ساكنة:

 مسجد ومساجد، .: مفاِعل -1
 : مصباح ومصابيح.مفاعيل - -2

 : تجِربة وتجاربتفاِعل -  -3

 : تسبيح وتسابيح. تفاِعيل -4

 ن(4)الجزء التطبيقي

الجمع   
 

الكلمة   تثنيتها  

 محاُمون.
 

 صفروات
 

 نعميات
 

 رجاءات رجاوات

 

 محاميان
 

 صفروان
 

 نعميان
 

رجاوان-رجاءان  

 محام  
 

 صفراء
 

 نعمى
 

 رجاء

 
ن(4)تصغير الكلمات مع شرح كيفية  تصغير كل منها   

 التغيير الذي حدث عند التصغير تصغيرها الكلمة 

 ضم األول وفتح الثاني وزيدت ياء ثالثة ساكنة ُسَعْيد   سعد

ضم األول وفتح الثاني وزيدت ياء ثالثة ساكنة مع كسر ما بعد  ُجَعيِفر   جعفر
 الياء

 

وفتح الثاني ،زيدت التاء في االخر الن الكلمة ثالثية ضم األول  أَُذْيَنة أذن
 ومؤنثة  تأنيثا معنوي

صحراء  
  

ضم األول وفتح الثاني وفتح ما بعد ياء التصغير لمناسبة ألف  ُصَحْيَراء
 التأنيث الممدودة
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