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   الماّدة: لغة عربيّة

 ساعتان: المّدة                                                       التّاسع األساسيّ  الّصّف:
 

 .إنشاء نّص متماسك  -ولغويّة  توظيف مكتسبات نحويّة   -  هيلتحلوّص ن فهم :الكفاية

 (1)لن أبكي
يافا أبواب على -1

 ائي يا أحب   (2)

 ورحطام الد   فوضى وفي
ِ  الش  و دم  الر   بين  وك 
 نبكِ  قفا، : يا عينينللعينين وقلت   ت  وقف  
أطالل   على

  !رحلوا وفاتوها ن  م   (3)
 

  الدارمن بناها  تنادي
  نسحقا  م   القلب   (4) وأن  
   فعلت   ما: القلب   وقال
 !؟ر  يا دا ام  األي   بك  

  ؟هنا القاطنون وأين
 ، أيبعد الن   جاءتك وهل

 ؟رأخبا جاءتكهل 
  رسموا هنا، حلموا هنا، كانوا هنا

 الغد  اآلتي  مشاريع  
  ؟هم   وأين ؟هم   وأين ؟واآلتي الحلم فأين

 

ِ   ينطق لم  ِ  ِ ِ  هناك سوى غياب   ِ  ِ  م  ه 
  ، والهجران  مت  الص   وصمت  
 جمع  البوم واألشباح  هناك وكان
 وكان ، سانواليد والل   وجهال غريب
م  حواشيها  في يحو 
 أصوله فيها  يمد  

 الناهي  اآلمر وكان
 ...وكان .. .وكان

 باألحزان القلب   وغص     
 

  ائيأحب   -2

 ة مادي  ع الر  مالد   غمامةالجفون  عن مسحت

 أللقاكم وفي عيني  نور الحب  واإليمان
            ي جئت ألقاكم ن  أ لو ليج  واخ  ف  
 مبلول راعش جفنيو

 مخذول يائس وقلبي
 

 .ض احملتّلة يف لقاء معهم يف حيفاالقصيدة مهداة إىل شعراء املقاومة يف األر  -1
 .تان حمتّلتانيافا وحيفا مدينتان فلسطينيّ  -2

 
 تسلسلها( األسئلة المطروحة بحسب على )يستحسن اإلجابة .األسئلة الّنّص قراءة متأّنية، ثّم أجب علىواقرأ  ،تاّمل الّصورة

 

 ائي هنا معكم أحب   ياأنا  وها 
 ةجمر منكم   ألقبس
  جى الد   مصابيحيا  آلخذ
 لمصباحي  قطرة زيتكم من
 يدي  ائي إلى يدكم أمد  أحب   ياأنا  وها
 أرفع جبهتي معكم إلى الش مس و

  ةقو  أنتم كصخر جبالنا  وها
  ةحلوبالدنا ال كزهر
 ؟الجرح يسحقني فكيف
 ؟أمامكم أبكي وكيف
 !لن أبكي اليوم، بعد هذا يمينا  

  

 ائيأحب  
 ...خوتي في الجرحأ، يا جىالد   مصابيح  

 القمح الخميرة يا بذار سر   ويا
قاتكم على ر   أمضي ط 

         قدمي  في وطني مثلكم أغرسو  
  أرضي وفي  
 عيني   مثلكم وأزرع  

ندرب  في    ...مسوالش   االس 
 الّشاعرة الفلسطينّية فدوى طوقان                    

   1691/  3/  4حيفا                                   

  .: بقايا  البيوت املهّدمةطالاأل    -3

  .: أصدر أنيًنا ، تأّوهأّن القلب    -4
 



 (ثالثونِعالمةسّتِو)                                     :الّتحليل:ِفيِالفهمِوأّولاِ

 
ورة؛ ثم  بي ن العالقة بينهما -1  (ناتعالم)                   .شارحا   اقرأ الن ص  قراءة متأن ية، وتأم ل الص 
ل من ال قطعماستخرج من ال -2 مالحقل المعجمي  لقصيدة األو  ا تركه فيك من ، )ي كتفى بأربع( ارلد  ثم  عب ر عم 

 )ثالث عالمات(                                                                                .انطباع
                                   لماذا دعت الش اعرة عينيها للبكاء على األطالل؟ إلى أي  مدى ي عتبر البكاء أمرا  مجديا  برأيك؟             -3

 (تعالماثالث )
ا يعبار أوضح داللة كل   -4  (انت)عالم                              :                           لية مم 

 آلخذ يا مصابيح الد جى من زيتكم قطرة لمصباحي. -
 وكيف أمامكم أبكي؟ -       

ورة الموجودة في الجمل -5 دا  أركانها، ذاكرا  وظيفتها الت عبيري ة:سمِّ الص   ة الت الية، محد 
ة -                         (عالمتان)                                       " ."ها أنتم كصخر جبالنا قو 

ل، وصورة مناقضة عرة صورة للمحتل ينارسمت الش   -9 لشعراء المقاومة في األرض  نهاية المقطع األو 
 (ونصف عالمات ثالث) .هذا رأيك في موقفها ورتين، مبديا  المحتل ة نهاية المقطع الث اني. اشرح كال   من الص  

ل مشاعر فدوى طوقان  -7 ل والث اني شارحا .ادرس تبد    (عالمات )أربع                    بين المقطعين األو 
د نوع الن ص   – 1  (تعالماثالث )                          من خالل مّش رين من مّش رات عرضه.معل ال   ،حد 
 (ونصف )عالمتان    لجأت الش اعرة إلى الت كرار. استخرج مثال  عليه، مبي نا  وظيفته المعنوي ة والجمالي ة. -6

أظهر ماذا أفاد هذا الجمع في الجملة الت الية جمع بين الن في االستثناء: "ولم ينطق هناك سوى غيابهم."  -11

  (ة)عالم                                          .   من حيث المعنى
 عالمات( أربع)             إلى الش مس". ...من: "مسحتاضبط بالش كل أواخر الكلمات في الن ص   -11
 (ناتعالم)                     .         ته الت عبيري ةه خطٌّ في الن ص  ، مبي ن ا وظيفأعرب ما تحت -12

له ت اليالبيت ال اكتب -13 عه وفع  وي   معي نا   ،كتابة عروضي ة، ثم  قط      .البحر والقافية والر 

دى وه          )أربع عالمات(    نائم   و  وقف ت  وما في الموت  شكٌّ لواقٍف                 كأن ك في جف ن الر 

 

 
 
  

اِ  (عشرونِعالمة)أربعِو                                :كتابيِّ:ِفيِالّتعبيرِالثانيا
 

ا عىىن الىىوطن، و رعلىى موعىىد مىىع االسىتقالل كىىانوا، ليبىىذلوا دمىاءهم ذود   وا بىىه المعنىىى الحقيقىىي  يسىط 
 .. إن هم شهداّنا العائدونلالستقالل

ىئ ه  خاطب هّالء ال    ا لعظىيم تش ىهداء فىي نىص  وجىداني  ت نش  ىا وتقىدير   نهجهمووفىاء  لىضىحياتهم، ، عرفان 
ير على رسالتهمو  .لتحقيق الن صر ورفع راية الحق   طريقهمنهجهم و، واعدا  إي اهم بالس 

            
 

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ       

                                                                            
 
 


