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عناصر اإلجابة
ص والدّليل على ذلك ضمير المتكلّم العائد إليه :ناولته -تابعت...
 )1المتكلّم حاضر في النّ ّ
صغيرا ينتظر
صغير وتدور به تحت المطر لتستعطي النّاس وبائعًا
 )2وصف الكاتب امرأة تحمل طفلها ال ّ
ً
في اللّيل تحت المطر ليبيع التّرمس .والموصوفان كالهما يعيشان في الفقر والبؤس والحرمان.
هربَ .و ِلفَ ْر ِط خ َْوفِ ِه تَز ُّل قَدَ ُمهُ،
حم ُل فَ ْر َ
شهُ ويَ ُ
الولَد ُ ويَ ِ
 *)3مالحقة الواصف للموصوف في ّ
تحركه  :ف َي ُ
خاف َ
ف َيسْق ُ
ضا...
ط أر ً
*أفعال الحركة :يحمل – يهرب -يزحف...
ب_  )1داللة على شدّة اتّساخ وجهه ويديه.
طفال ه ً
ي للفقر ومن عناصرهً " :
كشوف،
صد َْرهُ ال َم
 )2انتشر في النّ ّ
َزيال ،يديه العاريتينَ ،
َ
ص حقل معجم ّ
صابون "...وقد انتشر هذا الحقل ّ
ش ْع ُرهُ و َيداهُ ت ُ ُ
ألن
عينيه الذّابلتينَ ،
قديم بينه وبين الماء وال ّ
علن عن عداءٍ ٍ
ص يدور حول موضوع الفقر ،والمعاناة الّتي يعيشها الفقراء في المجتمع.
موضوع النّ ّ
صغير ،فهم لم يكترثوا لهما بل كانوا يتابعون سيرهم غير
 )3لم يتعاطف النّاس مع المرأة الفقيرة والبائع ال ّ
سالت المرأة ،كما ّ
صغير.
آبهين لتو ّ
أن أحدًا لم يتقدّم لشراء التّرمس من ال ّ
وأحس بضيق في صدره وبدا منكسر القلب حزينًا...
 )4لقد تأثّر الكاتب لرؤية هؤالء الفقراء
ّ

ً
مناضال ومجاهدًا في سبيل الحفاظ على لقمة
صبورا النّه تح ّمل البرد والتّعب والفقر كما بدا
ي
ً
ج) بدا الصب ّ
العيش فقد راح يزحف على األرض ليلتقط حبّات التّرمس المتناثرة رغم خوفه من ال ّ
ي...
شرط ّ

قواعد:
أ) لكنّني ما رأيت أحدًا...
ب) تحمل ،يدور ،يسدّ ،يتساقط ،يدير ،تغمر ،تعود  :الض ّمة ّ
الظاهرة
تلهي ،تحمي ،يبكي ،يشكو :الض ّمة المقدّرة
تطلبان ،ال يقفون :ثبوت النّون
ت األ ُّم.
/حار ِ
ج) تَ ُ
حار َ

