باسمه تعالى

الما ّدة :لغة عربيّة
الص ّ
ّف :التّاسع األساس ّي

الم ّدة :ساعتان

الكفاية :فهم نصّ وتحليله  -توظيف مكتسبات نحويّة ولغويّة  -إنشاء نصّ متماسك.

لن أبكي

()1

 -1على أبواب يافا( )2يا أحبائي
وفي فوضى حطام الدور
بين الردم والشوكِ
وقفت وقلت للعينين :يا عينين ،قفا نبكِ
على أطالل( )3من رحلوا وفاتوها!
تنادي من بناها الدار
وأن ( )4القلب منسحقا
وقال القلب :ما فعلت
بك األيام يا دار؟!
وأين القاطنون هنا؟
وهل جاءتك بعد النأي،
هل جاءتك أخبار؟
هنا كانوا ،هنا حلموا ،هنا رسموا
مشاريع الغد اآلتي
فأين الحلم واآلتي؟ وأين هم؟ وأين هم؟

وها أنا يا أحبائي هنا معكم
ألقبس منكم جمرة
آلخذ يا مصابيح الدجى
من زيتكم قطرة لمصباحي
وها أنا يا أحبائي إلى يدكم أمد يدي
وأرفع جبهتي معكم إلى الشمس
وها أنتم كصخر جبالنا قوة
كزهر بالدنا الحلوة
فكيف الجرح يسحقني؟
وكيف أمامكم أبكي؟
يمينا ،بعد هذا اليوم لن أبكي!

لم ينطق هناك سوى غيابِِِهِِِم
وصمت الصمت ،والهجران
وكان هناك جمع البوم واألشباح
غريب الوجه واليد واللسان ،وكان
يحوم في حواشيها
يمد أصوله فيها
وكان اآلمر الناهي
وكان ...وكان...
وغص القلب باألحزان

أحبائي
مصابيح الدجى ،يا أخوتي في الجرح...
ويا سر الخميرة يا بذار القمح
على طرقاتكم أمضي
وأغرس مثلكم قدمي في وطني
وفي أرضي
وأزرع مثلكم عيني
في درب السنا والشمس...

 -2أحبائي
مسحت عن الجفون غمامة الدمع الرمادية
أللقاكم وفي عيني نور الحب واإليمان
فواخجلي لو أني جئت ألقاكم
وجفني راعش مبلول
وقلبي يائس مخذول

الشاعرة الفلسطينيّة فدوى طوقان
ّ
حيفا 1691 / 3 / 4

امله ّدمة
طال:يف بقايا
 -1القصيدة مهداة إىل 3شع-راء األ
لقاء .معهم يف حيفا.
البيوتة يف
املقاومة
األرض احملتلّ
تأوه.
القلب:
 -2يافا وحيفا مدينتان -4
فلسطينيّأ ّنتان حمتلّ
تان.أصدر أنينًا ّ ،

ثم أجب على
الصورة ،واق أر ال ّن ّ
تامل ّ
ّ
ص قراءة متأ ّنيةّ ،

األسئلة( .يستحسن اإلجابة على األسئلة المطروحة بحسب تسلسلها)

ّأو ِلاِ:فيِالفهمِوال ّتحليل:

(ستّ ِوثالثونِعالمة)

 -1اقرأ النص قراءة متأنية ،وتأمل الصورة؛ ثم بين العالقة بينهما شارحا.
 -2استخرج من المقطع األول من القصيدة الحقل المعجمي للدمار (يكتفى بأربع) ،ثم عبر عما تركه فيك من
(ثالث عالمات)
انطباع.
 -3لماذا دعت الشاعرة عينيها للبكاء على األطالل؟ إلى أي مدى يعتبر البكاء أمرا مجديا برأيك؟
(عالمتان)

(ثالث عالمات)
(عالمتان)

 -4أوضح داللة كل عبارة مما يلي:
 آلخذ يا مصابيح الدجى من زيتكم قطرة لمصباحي. وكيف أمامكم أبكي؟ -5س ِّم الصورة الموجودة في الجملة التالية ،محددا أركانها ،ذاكرا وظيفتها التعبيرية:
(عالمتان)
 "ها أنتم كصخر جبالنا قوة". -9رسمت الشاعرة صورة للمحتلين نهاية المقطع األول ،وصورة مناقضة لشعراء المقاومة في األرض
المحتلة نهاية المقطع الثاني .اشرح كال من الصورتين ،مبديا رأيك في موقفها هذا( .ثالث عالمات ونصف)
(أربع عالمات)
 -7ادرس تبدل مشاعر فدوى طوقان بين المقطعين األول والثاني شارحا.
(ثالث عالمات)
 – 1حدد نوع النص ،معلال من خالل مّشرين من مّشرات عرضه.
 -6لجأت الشاعرة إلى التكرار .استخرج مثال عليه ،مبينا وظيفته المعنوية والجمالية( .عالمتان ونصف)
 -11في الجملة التالية جمع بين النفي االستثناء" :ولم ينطق هناك سوى غيابهم ".أظهر ماذا أفاد هذا الجمع
(عالمة)
من حيث المعنى.
(أربع عالمات)
 -11اضبط بالشكل أواخر الكلمات في النص من" :مسحت ...إلى الشمس".
 -12أعرب ما تحته ٌّ
(عالمتان)
خط في النص  ،مبينا وظيفته التعبيرية.
 -13اكتب البيت التالي كتابة عروضية ،ثم قطعه وفعله ،معينا البحر والقافية والروي.
ف
ك لواق ٍ
وقفت وما في الموت ش ٌّ

كتابي:
ِّ
ثان اياِِ:فيِال ّتعبيرِال

كأنك في جفن الردى وهو نائم

(أربع عالمات)

(أربعِوعشرونِعالمة)

علىى موعىىد مىىع االسىتقالل كىىانوا ،ليبىىذلوا دمىاءهم ذودا عىىن الىىوطن ،ويسىطروا بىىه المعنىىى الحقيقىىي
لالستقالل .إنهم شهداّنا العائدون.
خاطب هّالء الشىهداء فىي نىص وجىداني تنشىئه ،عرفانىا وتقىديرا لعظىيم تضىحياتهم ،ووفىاء لىنهجهم
ورسالتهم ،واعدا إياهم بالسير على نهجهم وطريقهم لتحقيق النصر ورفع راية الحق.
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