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 المعیار نص الوضعیة

.          .  نھضت على غیر عادتي وكسرت حصالتي وعددت ما حوتھ من نقود فادا ھو مبلغ ال یستھان بھ
وعند . عندھا سجلت ما ینقصني من لوازم مدرسیة وقدرت أثمانھا ثم غادرت المنزل في اتجاه المكتبة

والزحام على أشده فكأن المكان ,  شبر الضوضاء في كل. وصولي إلیھا وجدتھا تغلي غلیان القدر
 رحمة بمن ھم دونھ قوة ودلك تأخذهفھدا یتسلل بین الجموع الغفیرة ویدفعھم بمنكبیھ ال . نحل  خلیة

وتلك تولول , یرفع قائمة  مستلزماتھ  حانقا واآلخر یصیح بأعلى صوتھ ألن فظا غلیظا قد داس رجلھ 
  .وتندب حظھا  ألنھا فقدت نقودھا

ولما عیل صبري تدخلت ... حب المكتبة وأعوانھ فقد كانوا یبتسمون في ضجر وإرھاق أما صا
أال تستحون ؟ ما لكم تضیعون أوقاتكم ؟ ما لكم تسلكون ھدا المسلك الشائن ؟ أال '' .قائال   وخاطبتھم

 ىإلیمكنكم أن تقفوا في صفوف منتظمة ؟  أال تعون قیمة احترام الدور؟ قلت دلك ثم دعوت بعضھم 
 دقائق حتى كان المسنون والمعوقون في المقدمة ثم قضینا حاجاتنا وانصرفنا إالوما ھي , مساعدتي 

  .راضین
  األسئلة
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