الصف التاسع األساسي
ّ
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 -1قرب بيتنا سروة باسقة ،غرسها أبي من زمان عند خ ّزان الماء ،فأحيا
نميره 1جذورها ،وخلع على أوراقها فضّته ،وأرادت هي أن تبادله الوفاء،
ّ
وغطته بوشـــــاح الظ ّل وتبادلت معه البنوّ ة واألمومة.
فحنت عليه مثل أ ّم ،
 -2كانت غرسة صغيرة أرضعها الخ ّزان ماءه ،فأفرعت وأمرعـ ت، 2
وانتصبت مثل عروس في يوم زفاف ،وكان الخ ّزان عرضة لعين
ال ّ
شمس المتطفّلة تصيبه ساعة تشاء ،فألقت عليه وارف ظلّها ،وجعلته
مصطبة للقيلولة ،3ومرت ًعا للّحظات الهانئة.

العواصف ال تحني ذوي ه َم ِم
إنَّ
َ
النفس إنْ كانت بال َ
ش َم ِم
وتهز ُم
َ

 -3هي أرجوحة العصافيرّ ،
تبثها لواعج صدورها ،وتودعها أسرارها ،وتقتنص عندها لحظات من األمان...
والسّروة تحفظ السّر ،وتمنح األمل.
شمس من نومها ،ترشّ على السّروة قطرات من أشعّتها ّ
 -4في الصّباح ،حين تستيقظ ال ّ
الذهبيّة فتوقظها،
ويتولّد عن ذاك ال ّتفاعل بين ّ
الذهب والفضّة إشراق يختصر فرح اللّقاء.
 -5وعند الغروب ،إذ تلملم ال ّ
شمس خيو َطها عن السّروة ،تميل هذه األخيرة إلى ال ّدكنة ،4ويستب ّد بها حزن
يسري 5عنها ،فتستعيد إشراقتها
الوداع ،وال يخفّف من هذا الحزن سوى إطاللة القمر في المساء
ّ
والبهاء .وبين اللّقاء والوداع تستم ّر السّروة ألعوبة لل ّنسيم ،وأرجوحة للقمر ،وخيمة لنا ،ويبقى سطح
الخ ّزان مقيال 6مفتوحً ا على ك ّل وقت.
 -6شتاءات كثيرة م ّر ْ
ت ،والسّروة تتح ّدى العواصف الهوج ،وتصنع الظ ّل واللّون ،وتجمع األهل
واألصدقاء ،أمّا وقد أخنى 7عليها ال ّ
شتاء األخير ،وأصاب منها أعالها وأسفلها ،فهل تراها تحتمل شتاء
آخر؟ ...وحين تموت السّروة هل يبقى سطح الخ ّزان على قيد الحياة؟

سلمان زين الدين

 -1ال ّنمير:ال ّزاكي ّ
الطيب من الماء.
 -2أمرع :أخصب ،كثر فيه العشب.
 -3مصطبة للقيلولة :مكان واسع من الباطون أمام الدار .
 -4الدّكنة :سواد اللّون
 يسرّي :يخ ّفف عنها األحزان ويؤنسها. -6مقيالً :مكان لإلستراحة عصرً ا.
 -7أخنى :أتعبها،وغدر بها
5

األسئلة:
ّأو اال في الفهم والتحليل:
 .1تأمّل الصورة جي ًّدا ،ث ّم ص ْفها وص ًفا وجدانيًا ،مستوحيًا وصفك من مضمون النصّ .

( 4عالمات)

 .2النصّ غنيّ بالتشخيص .استخرج من الفقرة األولى تشخيصين اثنين ،وأوضح غاية الكاتب منهما.

(3عالمات)

 .3استخرج من الفقرة الثانية تشبيهًا وح ّدد ركنيه األساسيين ،ث ّم بيّن قيمته المعنوية.

(3عالمات)

 .4في الفقرة الثانية نفسها جناس .استخرجه واذكر قيمته الف ّنية.

(عالمتان)

 .5أعد كتابة الفقرة الثالثة محرّ ًكا أواخر الكلمات بالحركة اإلعرابية المالئمة.

(4عالمات)

 .6السروة عند الكاتب كائن حي .ادرس انطالقا ً من الفقرتين الرابعة والخامسة  ،تب ّدل الحالة النفسية عندها.

(3عالمات)

 .7أعرب من الفقرة الخامسة ما تحته خط إعرابًا نحويًا تامّا.

(3عالمات)

ً
مستندا في إجابتك إلى الفقرة األخيرة من النصّ .
 .8ادرس شخصية السروة

(4عالمات)

ّ
الخزان على
 .9اشرح ،بفقرة من إنشائك ،ما قصده الكاتب بالجملة األخيرة من النصّ " وحين تموت السّروة هل يبقى سطح
(4عالمات)

قيد الحياة؟
ّ .11
قطع بيت الشعر الوارد تحت الصورة ،واذكر تفعيالته وبحره ،ث ّم ح ّدد رويّه والقافية:
العواصف ال تحني ذوي ه َم ِم
إنَّ
َ
 .11اقترح عنوا ًنا للنصّ وسوّ غ اقتراحك.

ثانيا :في التعبير الكتابي

(4عالمات)

النفس إنْ كانت بال َ
ش َم ِم
وتهز ُم
َ
(عالمتان)

( 24عالمة)

اجتاحت لبنان منذ فترة عاصفة هوجاء ،لم نشهد مثلها منذ زمن بعيد ...استيقظت صباحً ا ،ففوجئت باألشجار المزروعة
على جانبي الطريق في شارعكم قد هوت ،وانخلعت أغصانها...
صف المشهد وص ًفا وجدانيًا.

إجابات مقترحة على مسابقة

" الســــروة "

ّأوالً في الفهم والتحليل:
للنص)
األول( :وصف الصورة المرافقة
ّ
 -1السؤال ّ
النص.
مستوحى من مضمون
وجدانيا،
حرة بشرط أن يكون الوصف
ً
ً
ّ
 اإلجابة ّ
 -2السؤال الثاني(:التشخيص من الفقرة األولى)
فضته
 خلع على أوراقها ّ

 أرادت هي أن تبادله الوفاء
 حنت عليه
 غطّته بوشاح الظ ّل

خزان الماء والسروة كائنين من لحم ودم،
وخزان الماء ،فبدا ّ
الغاية اظهار العالقة العميقة بين السروة ّ
البنوة واألمومة.
يتبادالن الحنان والوفاء و ّ

 -3السؤال الثالث ( :التشبيه في الفقرة الثانية)
 التشبيه الوارد في الفقرة الثانية:

 انتصبت السروة مثل عروس في يوم زفاف:

المشبه به :العروس في يوم زفاف
المشبه  :السروة_ .
 ركناه:
ّ
ّ
 قيمة التشبيه المعنوية :قيمة هذا التشبيه تتجلّى في إشارته إلى الجمال الساحر لتلك السروة والذي يشبه
بعزة واباء.
جمال العروس ،وقد بدت في أبهى حلّتها فتمشي واثقة الخطى وتنتصب ّ

 -4السؤال الرابع( :الجناس في الفقرة الثانية)
 الجناس الوارد في الفقرة الثانية " :أفرعت وأمرعت "
الفنية :يساعد الجناس في توليد االيقاع الموسيقي.
 قيمته ّ
 -5السؤال الخامس  (:ضبط أواخر الكلمات)

ر
السَر ،ومتنح
اعج صدورها ،وتودعها أسر َارها ،وتقتنص َ
هي أرجوحة العصاف ري ،تبثها لو َ
عندها حلظات َ
السروة حتفظ ّ
من األمان ،و ّ
َ
األمل.
َ

تبدل الحالة النفسية عند السروة في الفقرتين )5-4
 -6السؤال السادس ّ ( :
تبدل الحالة النفسية عند السروة ،بحيث بدت في الصباح
انطالقاً من الفقرتين الرابعة والخامسة ،نالحظ ّ
وفضتها الالمعة.
فرحة مشرقة ّ
متأهبة للحياة بتفاعل الخيوط الذهبية ّ
فتحولت اشراقة السروة إلى دكنة ،فسيطرن
تبدلت هذه الحالة عند الغروب ،حيث أفلت الشمس،
ثم ّ
ّ
ّ

عليها الحزن وحرقة الوداع .وبعد هذا الحزن العميق تولد عندها اشراقة وبهاء وصفاء ،وذلك بإطاللة القمر
الذي خفّف عنها األحزان ،وأعادها إلى حلّتها األولى فبدت فرحة ،سعيدة ،وألعوبة جميلة للنسيم.
 -7السؤال السابع ( :إعراب)
جره الكسرة الظاهرة على آخره.
 الغروب :مضاف إليه مجرور وعالمة ّ
الضمة الظاهرة على آخره.
 حزن :فاعل مرفوع وعالمة رفعه
ّ

الضمة الظاهرة على آخره.
 األخيرة :بدل من اسم االشارة (هذا) مرفوع وعالمة رفعه
ّ
المقدرة على الياء للثقل.
يسري :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه
الضمة ّ
ّ 
ّ

 إشراقتها :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .والهاء ضمير متّصل مبني
واقع في محل جر باإلضافة.
 -8السؤال الثامن( :دراسة شخصية السروة)
متمردة شجاعة تواجه "العواصف الهوج"  ،وهي إلى ذلك
بدت السروة في الفقرة األخيرة من
ّ
النص ّ
تقدم الظ ّل واللون ،حنون رقيقة المشاعر ،تحتضن األهل واألصدقاء لتؤلّف بين قلوبهم .
عاشقة للجمالّ ،

تفرق الشمل ،وانعدم األنس في
وهي باإلضافة إلى ك ّل ذلك ّ
مقدرة محبوبة من أهل القرية ،فإذا غابت ّ
خزان الماء.
ّ

 -9السؤال العاشر (شرح عبارة )

ّ
الخزان على قيد الحياة"؟
"وحين تموت السّروة هل يبقى سطح
ّ
الخزان يستم ّد حياته من جارته الشجرة المباركة ،فإذا ما يبست
يشير الكاتب إلى مكانة السروة في وجدان أهل القرية ،فكأنّ سطح
ّ
ّ
والخزان توأمان ال حياة ألحدهما من دون اآلخر.
الخزان  ،وهجر األحبّة تلك المصطبة التي كانت تظلّلهم بأنسها ...السروة
مات

-11

السؤال التاسع (البيت الشعري)
العواصف ال تحني ذوي ه َم ِم
إنَّ
َ
إ ْن َن لعواصف ال تحني ذوي هممي
./// .// .// ./ . / // . //. /./
مستفعلن فعِلن مستفعلن فعلن

النفس إنْ كانت بال َش َم ِم
وتهزم
َ
وتهزم ْن َنفس إنْ كانت بال ش َممي
./// .// . / ./ ./ / . / . // .//
مفاعلن فاعلن مستفعلن فعلن

نظم هذا البيت على وزن بحر البسيط
(م )./
الرويّ  :الميم المكسورة ِ
القافية  :ال شممي ()./// ./
-11

السؤال العاشر(اقتراح عنوان للنص)

حر بشرط أن تكون اإلجابة مالئمة للنص وحسن تسويغه.
 -االختيار ّ

ثانيا :في التعبير الكتابي
ً





1
2
3
4

سليما :
 وظّف قواعد اللّغة توظيفًا
ً

النحو واإلمالء.
الصرف و ّ
 1ضبط قواعد ّ
صحيحا.
استخداما
الربط
ً
 2استخدم أدوات ّ
ً

 3وضع عالمات الوقف في المواضع المناسبة.
اغا في بداية ك ّل فقرة.
 .4نظّم الفقرات ،وترك فر ً

القسم

السؤال
1
2

المعايير
وصف المتعلم الصورة وصفاً وجدانياً

أ -استخرج المتعلم تشخيصين

ب -أوضح الغاية منهما

4

جناسا.
 استخرج المتعلمً

1
1

5

أعاد كتابة الفقرة الثالثة ،وضبط بال ّشكل أواخر الكلمات فيها.

4

الفنية
 -ذكر قيمته ّ

تبدل الحالة النفسية
 -درس ّ

6

9
11
11

يسري ،إشراقتها
أعرب ما تحته خط :الغروب ،األخيرة ،حزنّ ،
شخصية السروة من خالل الفقرة األخيرة.
درس
ّ
الرموز.
 قطّع البيت ّوسجل ّ
 -ذكر التفعيالت.

حدد القافية
ويّ - .
 ذكر اسم البحرّ - .الر ّ
حدد ّ
سوغ االختيار
منسابت
اقترح عنو ًانا
ً
ّ

1

المعايير
-

-

ب
4

5

سليما :
* وظّف قواعد اللّغة توظيفًا
ً
النحو واإلمالء.
الصرف و ّ
 -ضبط قواعد ّ

صحيحا.
استخداما
الربط
ً
 استخدم أدوات ًّ
 -وضع عالمات الوقف في المواضع المناسبة.

اغا في بداية ك ّل فقرة.
 نظّم الفقرات ،وترك فر ً* رتَّب المسابقة كلّها ،وكتب بخطّ واضح.

مجموع القسم الثّاني

العــام
المجمــوع
ّ

3
3

أ

2

ُيحسم لك ّل خطأ ربع عالمة.

3

تبدل حالة
عالمة لكل ّ

3

نصف عالمة لكل كلمة

4
3
3
4

4

1 1/2

1 1/2
1
1 1/2

4

1

1

2
36

السؤال

*

 -لك ّل تشخيص  3/4عالمة.

4

شرح عبارة شرًحا وافياً

األول
مجموع القسم ّ

4

1 1/2

3

7
8

القسم

4

حدد ركنيه
ّ -

ّ -بين قيمته المعنوية

أ

العالمة

1 1/2
1
1
1

 -استخرج المتعلّم تشبيهًا.

المالحظات

المجموع

العالمة

المالحظات

المجموع

7

14
7
4
1 1/2
1 1/2
1

2

8

للمسابقة كلّها.

2
24
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