األول في اللّغة العربيّة
االختبار ّ
التاسع أساسي

شهداء
قصيدة في ال ّ

1ـ بكى الشعر دمعته على شهداء البالد...
وكان األجدر بالشعر لو أنه زغرد زغرداته يف عرس البطولة.
() 2
خنقت فيك نبتة عذراء
شهر نوار( )1ال سقتك الغوادي
البيت من قصيدة للدكتور نقوال فيـاض ...أمـا القصـيدة ،فمـا ّـأ أاـا راٌعـة مـن رواٌـّ ال يـاض ،تـرف
بأجنحة العروس ...وال ّأ أاا كسيحة حدباء تعرج على عصا كعجوز...
"شهر نوار ال سقتك الغوادي"؟
وهل لنا يف األرض ،من يوم كانت ،غري هذه اللمعة املشرقة يف نوار؟ إذا صح أاا كانت ملعة...
 2ـ ليــت لنــا يف مواكــو ال صــوي ألــا شــهيد ،لكــان لنــا يف مواكــو النصــر ألــا علــي ...ليــت أر ــنا
قبورا للشهداء ،نزرعها بطولة وكربياء يف كل حبة تراب ،لكان لنا يف الناس أنياب وأظ ار...
كانت كلها ً
وما لنا يف األرض لو مل يكن لنا يوم للشهداء؟
أي ٍ
أرض كانت أر نا ،لو مل ختضو تراهبا تلك النقاط احلمراء؟
سقاك الغيث مدر ًارا( )3يا يوم الشهداء ...لوالك لقاي الناس عنا يف كل مكان:
"هـالالء قـوم عجـاف( ،)4وبـس القـوم قـوم عجـاف ،ال تنبـت أر ـهي غـري القحـل واليبـاس ،وال تنجــو
غري الصعاليك".
يغ ر لك ربك أيها الشاعر الذي عز عليه "أن ختنق النبتة العذراء".
حنن مرةً يف احلياة ،مـرةً ـسيلة ،ولكنهـا مـرة واحـدة ،احتقـر رجـاي مـن عنـدنا ،مـن هنـا ،املـو  ،فضـربوا
ـارا ،وك ــان امل ــو
برق ــاهبي أخش ــاب املش ــانق ،و ـ ـربوا ب ــأرجلهي وج ــه الطاغي ــة الي ــاب العني ــد ...ك ــانوا كب ـ ً
صغريا...
ً
صل لربك أن ت رح داٌ ًما أرض بالدك ،وختصو بدماء الشهداء.
بتصرف
فؤاد سليمان ّ
(تموزيّات) ـ ّ

أسئلة التّحليل( 63عالمة)
( )1شهر ّنوار هو شهر أيّار.
()2
السحائب ـ الغيوم.
الغواديّ :
()6
كثيرا.
مدر ًاراً :

( )4عجاف :ضعاف.
1

1ـ يربز يف النص موق ان متناقضان جتاه الشهادة ،و ح كالًّ منهما)4(.
2ـ اذكر أربعةً من اآلثار اإلجيابية للشهادة ،كما جاء على لسان الكاتو يف النص)4(.
3ـ هل توافق الكاتو على قوله" :ليت أر نا كانت كلها قبوراً للشهداء"؟ وملاذا؟()3
4ـ حدد من اجلزء الثاين من النص طباقًا ،واذكر داللته املعنوية)2(.
ـ ٍـل إنشــاٌية متنوعــة ،وثــال
 5ـ تنوعــت اجلمــل يف الــنص مــا بـ إنشــاٌية وخربيــة .اذكــر ثــال
خربية ،وع أثر هذا التناوب يف النص)3(.
6ـ اذكر ثالثةً من أنواع املشاعر اليت عرب عنها الكاتو يف النص ،مّ الشواهد()3
7ـ حدد نوع كل صورةٍ من الصور األدبية اآلتية ،مّ ذكر الوظي ة املعنوية لكل منها)3(:
ـ بكى الشعر دمعته على شهداء البالد.
ـ وال ّأ أاا كسيحة حدباء تعرج على عصا كعجوز.
ـ لكان لنا يف الناس أنياب وأظ ار.
8ـ بناءً على ما تقدم ،ما النوع األديب للنص؟ وكيا تستدي عليه مما مر؟()2
9ـ حرك أواخر كلما ال قرة اآلتية)4(:

ـ ٍـل

ـورا
ليــت لنــا يف مواكــو ال صــوي ألــا شــهيد ،لكــان لنــا يف مواكــو النصــر ألــا علــي ...ليــت أر ــنا كانــت كلهــا قبـ ً
للشهداء ،نزرعها بطولة وكربياء يف كل حبة تراب ،لكان لنا يف الناس أنياب وأظ ار...

11ـ أعرب يف النص ما حتته خل)3(.
11ـ اكتو البيت اآليت كتابةً عرو يةً ،واذكر حبره ،وجوازاته ،ورويه ،وقافيته)5(.

في عمق أقبية األرماس( )1تصطخب

أرواحا براءتها
كم غيّب الموت ً

الكتابي( 24عالمة)
في التعبير
ّ

()2

وتقديرا هلالالء الذين قدموا أرواحهي رخيصةً علـى
يف حمضر الشهداء ،ال ميكن لنا إال أن خنشّ احرت ًاما
ً
مذبح الوطن ،لتبقى راية عزه مرت عةً ترفرف فوق ربوعه ،ولنحيا بكرا ٍ
مة وكربياء.
ـوعا وجـدانيًّا تتحـد فيـه عـن الشـهداء ،وعـن مشـاعرك جتـاههي ،مقـد ًرا دورهـي يف احل ـا
اكتو مو ً
على الوطن.

( )1األرماس :القبور

( )2تصطخب :تعلو أصواتها.
2

