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 الموضوع
 

 

درجات حجرية، غرف معتمة ورطبة، وألبوابها  اتفتحكانت الدار واسعة، وباحتها متربة، تطل عليها  

من النفايات، وفي  خليطوكان في الباحة . الرجال، لسبب من األسباب عليها وقد يتكئتجلس عليها النساء، 

حطب وأشجار عارية، وعلى أرضها دجاجات وأقذار، وسيارة قديمة معطلة، وكومة برتقال،  مواقدأطرافها 

، وامرأة تجلس على حجر، وتلقم طفلها ثديا أصفر لة، ويحدقون في البرتقاوأطفال يتحلقون حول السيار

 ...مترهال

الدار نفسها بباحتها المتربة والفضاء الكئيب الذي يحفها واألرض العطشى  ،في هذه الدار ولدت     

ي كان ، رغم أن أبي احتفل بميالدي بتوزيع الحلوى التمولديولدت ثم ضاع تاريخ . والدجاجات الحائرات

ني الصبي الوحيد، بعد ثال  للبشرى، أل  -كما قالوا -يصنعها ويبيعها كل يوم، وأن أمي الصغيرة ابتسمت 

  ...بسبب األوبئة تباعان وإخوته الالحق سيموت إذالصبي الذي سيبقى وحيدا  .بنات

 (تاريخ)تأمل دهش معلمي سالم، عند دخولي المدرسة االبتدائية، جحظت عيناه وهو يوحين كبرت،      

 :فقال وهو يمسح على رأسي ،ميالدي في دفتر الحالة المدنية

 من الذي ارتكبه؟ !خطأما أغرب هذا ال !أنت في هذه السن أكبر مني...(صغيري)هذا غير ممكن يا  -       

 سيضربتبادر إلى ذهني أن المعلم سيطردني من المدرسة، وأن والدي ... دهشانلذت بالصمت م

فصرفني المعلم بلطف، وأوصاني أن أدعو والدي ... ت خائفا وحزينا ألني كنت أحب المدرسةكن...ويحبس

  .واضعا يده على صدره، ولم أسمع ما قاله له المعلمفجاء ذات صباح، وانحنى أمام . لمقابلته

 ،يكتب كان أميا ال يقرأ وال. عندما عدت مساء إلى البيت وجدت أبي مكفهر الوجه وسألته فلم يجبني     

 ، وهو رجل شبه أمي،"المختار" يبدو أنه ذهب إلى .  يعرف كيف وقع الخطأ لم يكن. الحيو العائلة وكذلك

دواته النحاسية من  "المختار" خرج أوطلب منه تسجيل العائلة، وعدد له أفرادها، ف بعد سنوات على ميالدي،

سأله عن تاريخ والدة أبنائه، وربما تكرم  وقد يكون.  زناره، وبريشة قصب كتب األسماء وتواريخ الميالد

موافقا على كالمه، وحمل  كما يفعل في األمور التي يجهلها فوضع التواريخ من عنده، والوالد يهز رأسه،

فوضعته الوالدة في صندوق عرسها، وهو  دفتر عائلة،سجله إلى دائرة األحوال المدنية، وأخرج لنا  "المختار"

جلس أبي ... اكتشف المعلم الخطأ عند تسجيليفهناك حتى كبرت ودخلت المدرسة خزانتنا الوحيدة، ونسي 

 ... مصيبة حلت باألسرة أعظماألمر  رأت فينهر أمي التي ، و"المختار"شتم مطرقا ثم 

 

 (بتصرف) وما بعدها  35، ص8791، 2، دار اآلداب، بيروت، ط"بقايا صور"حنا مينا، 

 

 ...حكاية بحار، الشراع والعاصفة، بقايا صور: من كتبه( 8721نةولد س)حنا مينا كاتب روائي سوري  -

 .العربية ئيس الحي أو القرية في بعض البلدانر: ـ المختار  :شروح مساعدة -      

 .حزام يشد على الوسط :زناره -                            



 

 :اقرأ النص بإمعان، وأجب عما يلي

 (جميع اإلجابات تنقل إلى ورقة التحرير)

 (نقط 8: )مكون القراءة: أوال

 ن                                               5.0.........................................مقالة ـ سيرة ذاتية ـ رحلة: بين األنواع التاليةمن النص ية نوعحدد  -1

 ن  5.0...................................................النص المصدر الذي اقتطف منهالفقرة األولى ب بين عالقة -2

 ن                                                                   1...................................................................الالحقون: وبالضد – معتمة: مرادفبالاشرح  -3

 ن 1 ...............................................................الحد  المركزي الذي يتمحور حوله النص  حدد -4

 ن                                                                                         1......................من النص  عبارات ألفاظ أو ةمستدال عليها بثالث االجتماعية ألسرة السارد أبرز الحالة -0

 ن                            1......................................ي فترة زمنية قديمةحصلت ف همن النص ما يدل على أن أحداثاستخرج  -6

 ن 1........................................................... التي يمكن استخالصها من النص؟التربوية ما القيمة  -7

 ن  2..............................................رر؛ أبد رأيك في ذلكفل من ضكانت األمية سببا في ما لحق الط -8

 (:نقط 2: )مكون الدرس اللغوي: ثانيا

      :                    الكلمات التي تحتها خط في النص بعد نقلها إلى ورقة تحريرك اضبط بالشكل التام -1

 ن  1.................................................................................أعظم – المعلم –سيضرب –مواقد        

 ن 1.............................................................................: استخرج من النص، مثاال واحدا لما يلي -2

 

 أسلوب استفهام أسلوب تعجب

  

 

 ن ..1......................................مع الشكل لسببين وعا من الصرفا ممناسمتوظف فيها  ةمفيد أنشئ جملة -3

 ن 1.0..... ................................: إلى ورقة تحريرك بعد نقله وفق ماهو مطلوب في الجدولحدد المضاف  -3

 

 السبب التغيير المضاف الجملة

    المدرسون مرشدو المجتمع

  

  ن 1 ..................صغيري  -تاريخ  :كتب بخط مضغوط إعرابا تامابين هاللين ولنص في اوضع ما  أعرب -0

 (نقط 2: ) نشاءمكون التعبير واإل: ثالثا  

 .المدرسةبتتذكر أول يوم التحقت فيه  الزلت لعلك                 

 ."يرة ذاتيةكتابة سمهارة "ما اكتسبته في  مستثمرا اليوم اتحد  عن هذ -               
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