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 إمضـاء المراقبٌن

جن هاَم األلجار بلاللة من نرر لاحو، ر إآا بالعصا ٌر تتجمع ر تتالحق ر تحلّوق ر تحرم  آنن اللمم باللررو  ترّو 

ة المساء تتقدم بها الى ٌّو ما هً تح ة  كؤنّو ٌّو ن ٌلفها الظالم ر أالكرن قبل   رق األلجار  تنبعث من حناجرها أنلم عآبة لج

اقلعرن اللابة كمن ٌتحفز للنرم ، إآا الرجال  ً حركة داببة ٌربطرن الساللٌم ر ٌجمعرن أدران ر...تؤري إلى أركارها

من جدٌد ر ٌحملن على رإرسهنّو ما قدرن علٌه من قفاف الزٌترن، ر إآا هن زرا ان " ٌلتحفن"عملهم، ر إآا النّوسرة 

"!اٌن بالحمار ٌا مصباح" القرٌة رنادى سالم  زرا ان ٌعدن الى  

ن آنٌه كؤنما ٌرحو به،  روّو أ،  ما  طن بمقدمه حتّوى ر ع رأسه ر الحلٌش  إآا الحمار مازال ٌقضم" مصباح" آهو 

ًٌعمل الفكرة، ثم نظر الى " مصباح" على رأسه ثم انحنى ٌفكّو عقاله ، ما أحمّو الحمار بآلك حتى أرخى رأسه كؤنما 

ؤ المتطابه،مصباح  ٌّو ة أ لن بها من   د عه،رقد ته ٌّو برأسه،ثمّو ضرو بقابمتٌه الخلفٌتٌن  ً الفضاء، ر رثو رثبة جنرن

ة   انطلق خلفه ٌلعنه... ٌنهقر ...ر ٌعدر...مصباح ر انطلق ٌعدر  ن ٌمسكرا به، ر ٌصٌح أر ٌنادي،ر ٌهٌو بالمارّو

را علٌه:"بملء  ٌه ة إال !..."خآره  ًللّوره... سبٌله اعترضرا...ًلدّو ن رقفرا كالنظارة ٌتساءلرن ر أ ما كان من المارّو

مكدردا،خاببا، الهث  صحابهأن عاد إلى أر ما كان من مصباح إال ...ٌعجبرن ر لٌم منهم من ٌجرإ على اللحاق بالحمار

 الخطى ،كسٌرا

ار الزٌترن بدن كاأللباح  ً الظلمة ر الطٌرر قد أخآ اللٌل ٌزحف لٌبا  لٌبا ر أخآن تزحف معه رحلة ر كآبة، ؤلج

را. رن إلى أركارها را ة"راصل سالم ر أصحابه ربط األكٌام ثم دسّو  ً قلو اللجرة ثم اقبلرا على العربة  ربطرا " الصّو

ها "مصباح"ثم اخآرا ٌد عرنها من خلف بما بقً  ً عضالتهم من قرة  ً حٌن اخآ " مصباح"إلٌها  اٌجرّو  جرّو

ٌن الحمار أ: " ٌه من قرل بعض المارة"مصباح"لم ٌكن لًء  لم لنفم.قاسٌا كان سٌرا ،تعثرا،متعنتا، لجاعامتعبا،م

ا اقتربرا من الدار بدا ألعٌنهم !" ...نّوك لم تطعم منآ عام ٌامصباحألك!مبررك ٌا مصباح"ٌا مصباح؟ بالباو لبح قابم لمّو

ه األرض،ر كؤنما لعر بمقدمهم  اخآ ٌنظر إلٌهم  ً استرحام ر  ؤعادرا النظر  إآا الحمار منكّوم الرأم،ٌضرو بحا ر

م منه ن ٌهرَي علٌه ضربا رلكن مصباح انقضّو علٌه را تك منه أهابجا ملتاظا ٌرٌد " سالم"خجل ر استحٌاء، تقدّو

ه ـ أٌضاـ قد عاد؟!بربّوك ال تضربه:"ر قال ىالعص دخله أ ر قبل على الحمار  مسح على رأسه الخجرلأثمّو "أال ترى أنّو

ٌّوا لهم من قثمّو أ" سقٌفة الدار" ر لكن الحمار ر ع عٌنٌه " حالكسكسى اللائ"عى ر أصحابه على حصٌر ٌلتهمرن ما ًه

نفه ر سالن دمرعه ر تحركن ألداقه  ر كؤنما أر تصرر ما بها من نخالة ر لعٌر  رمع ..معلقة بالباو  ة رأى المخال

"ألسنا أخرٌن" جآبها إلٌه ثم علقها بعنق الحمار رهر ٌهمهم "المخالة"آلك منه  ؤسرع إلى "مصباح "دركأ  

 

 

بتصرف ــ.محمد  رج اللاآلً   ــ   

 

 

 
 

 



(نقاط 6:  ) القسط األرل  

أسند عنرانا مناسبا للنّوص؟ 1    

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

أحدد مرقع كل  كرة من الفكر التالٌة من النصّو  2     

هٌجان سالم ر تهدٌده بعقاو الحمار*  

ٌراخٌبة مصباح ر العردة الصحابه كم*  

ٌترن تستقبل اللٌل رتتحفّوز للنرم* غابة الزّو  

 

 

ٌاق الـّوآي ررد  ً النـّوصّو ( 3    :الرح حسو السّو  

.....………………………………………: عقالهٌفكّو     

..………………………………..................................………:ر أصحابه على حصٌر أقعى  

....……………………..................................………:الحمار أنفه رمع  

 .حالتٌن مختلفتٌن اآكرهما ر أكتو قرٌننتٌن دالتٌن علٌهما" مصباح"عاش (4

 .......................................................................................................................................................................................:الحالة االرلى..-

 ..............................................................................................................................................................................................القرٌنة-

 .........................................................................................................................................:الحالة الثانٌة.-

 ..........................................................................................................................................................................................القرٌنة

ره بالراجبان التً( 5 ٌتحتم علٌه القٌام                   أراد سالم تؤدٌو الحمار  هل تراه محقا  ً آلك ؟ آكّو

 بها نحره مقابل خدماته

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

 

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

 

 



 

 

 

 (نقاط 6:  ) القسط الثانً

 .النـّوصّو   ً سـّوطر ما رظٌفة أآكر( 1

ا.:.......................          منهم......    ...................:  الحلٌش    .:..................... قاسٌا .................................:........جرّو

 :..................................................................هابجا ملتاظا.................................................... .:لبح قابم

"           العاملرن"ثم و " البنتان" ثم و " البنان" و" مصباح"أعد كتابة الجملة التالٌة معرضا ( 2

 التلٌٌرمع لكل الكلمان التً ٌلملها 

 عاد مصباح مكدردا  الهث الخطى

 ....................................................................................................................................عادن البنان

 .........................................................................................................................عاد ن البنتان

 ................................................................................................................عاد العاملرن

ف ( 3 ا ة>> صرّو را الصرّو  مع  جماعة المخاطبان  ً األمر مع اللـّوكل<< دسّو

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

 ...................................... المة  ال ر ب   .............  ............وظيفة  اعنصر  امسطر             أذنيه رفع  احمار

 ............................................................................................................................: جعل  اعنصر  امسطّتر في محلّت رفع

 .اللـَكل مع الجدرل تعمٌر أكمل( 4

  

 

 

 

 

 

 

 

 االسم الصٌلة الصر ٌة الفعل الآي التق منه

 

..............................…………………………..  

 

..............................…………………………..  

 

ة  المارّو

 

..............................…………………………..  

 

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

 

 استحٌاء

 

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

 

..............................…………………………..  

مبررك.  

 ال ٌكتو لًء هنــا



 

  

 

 (نقاط 8:  ) لثالقسط الثا

. اإلنتاج الكتابً

 اثر هررو الحمار أقبل العمال على العربة ر ربطرها الى مصباح ثم اخآرا ٌد عرنها من خلف 

 بكل ما بقً  ً عضالتهم من قرة  ،هآا العمل أثار سخرٌة بعض المارة  حزّو آلك  ً نفسك            

ث..... قررن ان تتدخل القناعهم بؤنّو كل األعمال لرٌفة   تحدّو

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ال ٌكتو لًء هنــا



 


