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، نحیال ھزیال كأنھ   قتل الحب الزین أول مرة و ھو حدث لم یبلغ مبلغ الرجال كان في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة    
فتیات البلد جماال و أحسنھن  أروعالزین فإنھم یعترفون بسالمة ذوقھ ، فھو ال یحب إال و مھما قال الناس عن .عود یابس 

  أدبا 

من عمرھا و قد تفتح جمالھا فجأة كما تنتعش النخلة الصبیة  الخامسة عشرةكانت عزة ابنة العمدة في . و أحالھن كالما 
الحصاد، و كانت عیناھا واسعتین سوداوین، ورموش عینیھا  كانت ذھبیة اللون مثل الحنطة قبیل. حین یأتیھا الماء بعد الظمأ

  .و كان الزین أول من نبھ الشبان إلى جمالھا. طویلة سوداء، ترفعھما ببطء فیحس الناظر إلیھا بوخز في قلبھ

لدیك ارتفع صوتھ  المبحوح الحاد فجأة ذات یوم في جمع عظیم من الرجال نفرھم العمدة إلصالح حقلھ ، كما یرتفع صوت ا
،  والتفت العمدة ناحیة  "الزین مقتول في حوش العمدة . عزة بنت العمدة قتلت قتیال ...عوك یا أھل الحلة "عند طلوع الفجر 

و فجأة كأنما الناس كلھم أدركوا التباین المضحك بین ھیئة الزین، وھو واقف ھنالك . الزین  وقد تحرك غضب في صدره  
كان جالسا على مقعد تحت ظل . ومات الغضب في صدر العمدة . ، فانفجروا ضاحكین كأنھ جلد معزة جاف، و بین عزة

كان رجال مھیبا جادا قل أن یضحك، بید ھذه  المرة قد .  نخلة، محمر العینین، منتفض الشاربین، یحث القوم على العمل
ون أن یشعر وجد ضربات معولھ و د...." إن اشتغلت بھمة نعرس لك على عزة : "فقال للزین ...ضحك من قول الزین، 

  .وتتابعا قوةفي األرض تزداد 

وقد عرف العمدة كیف یستغل .  و مضى شھر واحد بعد ذلك و الزین ال حدیث لھ إال حبھ لعزة و أن أباھا وعده بزواجھا 
، وحین تضحك لھ .....ھذه العاطفة فسخر الزین في أعمال شاقة فتراه ماسكا الفأس یقطع األشجار أو منھمكا یجمع العلف 

و ما أن انقضى الشھر حتى شاع في القریة أن عزة خطبت البن خالھا ولم  یثر الزین .  عزة ال تكاد الدنیا تسعھ من الفرحـة
  .ولم یقل شیئا و لكنھ أحس بخیبة األمل ثم بدأ قصة جدیدة

  

  )بتصرف( 17- 16-15الطیب صالح، عرس الزین ـ دار الجیل ـ بیروت ،ص

المجال الرئیسي األول: القراءة(8ن)

أ -  مالحظة النص:(1ن)

...............................................................................................................:حدد نوعیة النص انطالقا من المصدر – 1

........................:ارة المناسبة لما اخترتھ من جوابھل العنوان مرتبط ببدایة النص أم بوسطھ أم بنھایتھ استدل بالعب – 2

.............................................................................................................................................................................

ب – فھم النص : (3ن)

          ............................ ................:فجأة .............................................: وخز   :شرح بالمرادفا – 1

.............................................:قبح  ............................:انخفض :جد ضد ما یلي من النص – 2

....................................................................................................:رئیسي للنصحدد الحدث ال – 3
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ت – تحلیل النص:(2ن)

:استخرج من النص ما یناسب الجدول األتي – 1

ممیزاتھا و صفاتھا الشخصیات الرئیسیة

-

-

.....................................:ن الزین و العمدة استنبط القیمة المتضمنة في النصانطالقا من العالقة التي جمعت بی  -2

د – تركیب :(2 ن)

:اسطر ثالثة لخص أحداث النص في

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

المجال الرئیسي الثاني: التطبیق على قواعد اللغة

)                                                                          ن 0.75.(أشكل ما كتب بخط بارز داخل النص  – 1

)ن1.5(استخرج من النص ما یناسب األتي  – 2

 ........................................................:محلھ من اإلعراب .................................: ........عدد مركب  *

...........................................................:نوعھا ................................................:جملة استثنائیة *

....................................................:محلھ من اإلعراب ....................................:عدد مطابق للمعدود  *

)ن.1(بین قوسین من األعداد بالحروف مع ضبط الشكل، و مراعیا التغییرات الضروریةیوجد  اكتب ما – 3

.....................................................)مجلة/11(و..................................................)كتاب/12(اقتنیت

)ن 0.5:(معلال جوابك.بعد إجابتك عن السؤال الذي تقدم حدد نوع العالقة التي جمعت بین ھذین العددین بمعد ودھما – 4

.........................................................................................................................................

)ن0.75: (صحح الخطأ  – 5

     .........................................................................:العقود تخالف المعدود في التذكیر و التأنیثألفاظ  *

................................................................................:تسعة یلزم صورة واحدة مع المعدودالعدد * 

كانت الجملة االستثنائیة مثبتة و المستثنى منھ مدكور جاز نصب ما بعد إال أو إتباعھ للمستثنى منھ في الحركة   إذا* 
 ........................................................................................................................:اإلعرابیة

)ن0.5( "فتراه ماسكا الفأس :" أحول العبارة التالیة إلى الجمع الغائب مع ضبط الشكل  –6  

.....................................................................................................................................

)ن1(                                          و ھو حدث:        أعرب الكلمات التالیة إعرابا تاما حسب النص –7

.....................................................................................................................................



المجال الرئیسي الثالث: التعبیر و اإلنشاء     6ن

:المعطى
                                                                                                                              

أمي ترمقني بعین شزراء وتتوعدني أحسست بخیبة أمل بعد إخفاقي في الحصول على نتائج باھرة تثلج صدر والدي ،      

فجأة سمعت نحنحتھ، فادا بجسمي . بالحرمان من المصروف الیومي، استلقیت على سریري في انتظار مجئ أبي من العمل 

ھرول نحوي ف ،لیسمع النبأ من أختي الصغرى وضع ما في یدیھ في المطبخ. یتجمع و یتكوم من الخوف و العقاب المنتظر

بعدھا ألزمت . ا، ناقما على ما یسدیھ لي من خدمات، فبدا یوجھ كیفما اتفق ضربات أوجعتني ألیام معدودةحامال سوطا، شاتم

  .نفسي على المثابرة دون كلل أو تقاعس حتى أحقق أمانیھما

المطلوب: اجعل كال من األب و األم مسرورین بما حصل علیھ السارد من نتائج حسنة.
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