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    االختبار األّول في الّلغة العربّية
  التاسع أساسي

  قصيدة في الّشهداء
  عر دمعته على شهداء البالد...بكى الش  ـ 1

 ه زغرد زغرداته يف عرس البطولة.وكان األجدر بالش عر لو أن  
 عذراء فيك نبتة   ت  ق  ن  خ    (2)ال سقتك الغوادي (1)ارشهر نو  

ـا راٌعـة  مـن رواٌـّ ال ي ـاض، اض... أم ـا القصـيدةال في ـتور نقو البيت من قصيدة للد ك ّـ أ أا  رف  تـ، فمـا 
ا كسيحة حدباء تعرج على عصا   ّ أ أا   عجوز...كبأجنحة العروس... وال 

 "شهر نو ار ال سقتك الغوادي"؟
 عة...ا كانت ملصح  أا   إذاوهل لنا يف األرض، من يوم كانت، غري هذه الل معة املشرقة يف نو ار؟  
ــ 2 صــر ألــا علــي... ليــت أر ــنا  ليــت لنــا يف مواكــو ال صــوي ألــا شــهيد، لكــان لنــا يف مواكــو الن  ـ

 وكربياء يف كل  حب ة تراب، لكان لنا يف الن اس أنياب وأظ ار... ا قبورًا للش هداء، نزرعها بطولةكانت كل ه
 نا يف األرض لو مل يكن لنا يوم للش هداء؟ل ماو 

 ا، لو مل ختض و تراهبا تلك الن قاط احلمراء؟أي  أرٍض كانت أر ن
 :كل  مكانيا يوم الش هداء... لوالك لقاي الن اس عن ا يف   (3)سقاك الغيث مدرارًا
ال تنبـت أر ـهي غـري القحـل واليبـاس، وال تنجــو عجـاف،  قـوم  وبـس  القـوم ، (4)"هـالالء قـوم عجـاف

 غري الص عاليك".
 عليه "أن ختنق الن بتة العذراء". يغ ر لك رب ك أي ها الش اعر ال ذي عز  

حنن مر ًة يف احلياة، مـر ًة  ـسيلة، ولكن هـا مـر ة واحـدة، احتقـر رجـاي مـن عنـدنا، مـن هنـا، املـو ، فضـربوا 
برقــــاهبي أخشــــاب املشــــانق، و ــــربوا بــــأرجلهي وجــــه الط اغيــــة اليــــاب  العنيــــد... كــــانوا كبــــارًا، وكــــان املــــو  

 صغريًا...
 ًما أرض بالدك، وختصو بدماء الش هداء.ك أن ت رح داٌلرب   صل  

 )تّموزيّات( ـ بتصّرف فؤاد سليمان
 عالمة( 63أسئلة الّتحليل)

                                                 
   شهر نّوار هو شهر أيّار. (1)
 الغوادي: الّسحائب ـ الغيوم. (2)
 مدرارًا: كثيًرا. (6)
 عجاف: ضعاف. (4)
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 (4)و  ح كالًّ منهما. ،ـ يربز يف الن ص  موق ان متناقضان جتاه الش هادة1
.هادة، كما جاء  على لسان الكاتو يف الن  ة للش  من اآلثار اإلجيابي   أربعةً  اذكرـ 2  (4)ص 
 (3)للش هداء"؟ وملاذا؟ لى قوله: "ليت أر نا كانت كل ها قبوراً هل توافق الكاتو عـ 3
 (2).ةداللته املعنوي  واذكر  طباقًا،ص  من الن  اين الث   اجلزءد من حد    ـ4
 ة متنو عــة، وثــال   ــلٍ إنشــاٌي   عــت اجلمــل يف الــن ص  مــا بــ  إنشــاٌي ة وخربي ــة. اذكــر ثــال   ــلٍ ـــ تنو  5

.  (3)خربي ة، وع   أثر هذا الت ناوب يف الن ص 
 (3)مّ الش واهد ،يف الن ص   الكاتو ال يت عرب  عنها املشاعر من أنواع ثالثةً اذكر ـ 6
 (3):منها ة لكل  حد د نوع كل  صورٍة من الص ور األدبي ة اآلتية، مّ ذكر الوظي ة املعنوي  ـ 7

 ـ بكى الش عر دمعته على شهداء البالد.
ّ أ أا  ـ   كسيحة حدباء تعرج على عصا كعجوز. اوال 

 ـ لكان لنا يف الن اس أنياب وأظ ار.
؟ وكيا تستدي  عليه، ما الن وع األديب  للن  تقد مـ بناًء على ما 8  (2)؟مم ا مر   ص 
 (4)ـ حر ك أواخر كلما  ال قرة اآلتية:9

صــر ألــا علــي... ليــت أر ــنا كانــت كل هــا قبــورًا ليــت لنــا يف مواكــو ال صــوي ألــا شــهيد، لكــان لنــا يف مواكــو الن  
 للش هداء، نزرعها بطولة وكربياء يف كل  حب ة تراب، لكان لنا يف الن اس أنياب وأظ ار...

 (3)ـ أعرب يف الن ص  ما حتته خل .11
 (5)ه، وقافيته.، واذكر حبره، وجوازاته، وروي  ـ اكتو البيت اآليت كتابًة عرو ي ةً 11

 (2)تصطخب   (1)األرماس   أقبية   ق  مفي ع  هات  أرواًحا براء   الموت   كم غّيب  
 

 عالمة( 24عبير الكتابّي)في الت  
موا أرواحهي رخيصًة علـى يف حمضر الش هداء، ال ميكن لنا إال أن خنشّ احرتاًما وتقديرًا هلالالء ال ذين قد  

 وكربياء. مةٍ ترفرف فوق ربوعه، ولنحيا بكرا مذبح الوطن، لتبقى راية عز ه مرت عةً 
رًا دورهـي يف احل ـا  مقـد   ،هيمشـاعرك جتـاه عـنو  ،هداءالش ـ عـن فيـه تتحـد   اكتو مو ـوًعا وجـدانيًّا

  .على الوطن

                                                 
 األرماس: القبور (1)
 اتها.تصطخب: تعلو أصو  (2)


