
 

 

 

 

 
              

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3:    لــــــامـــاملع : ســـاعتـــانزاـــدة اإلجنــــم  ة العـــــربيةـــــاللغ  ادةــــــــــــــــم

                     :االنطالق  نصـ 

 املختفي
،  ، أزبال كياس، صناديق: أ وساخليال تتالطم في زوايا الحارة الرياح وتنتشر على أرصفتها لاأ 

يمض ي  أعورأعلب، وقوارير. وتتحول العبوات املعدنية إلى أشباح تتحرك بشكل هستيري. وثمة كلب 

، لكن ذيله ال يكف عن الحركة  رضلاأ فيدوخ ويسقط على ...الليل يحاول إلامساك بجريدة ممزقة 

منتصبا على جزعته وقائمتيه  يراقب العرض وهو يجلس نسمي أسود قطل نه ال يزال حياأإشارة إلى 

أ" يشاركه متابعة العرض رجل في لاربعينات من العمر ، اسمه  ،لاماميتين ويضيف سكان  " ونأحس 

 . إلى اسمه " املجنونأ" الحارة صفة 

أ           
 
أ"قام أ غرفة صغيرة ال تتجاوز أبعادها طول  الرئيس ي بالحارة الشارع على رصيف "ونأحس 

بالية لم يشاهد على جسده  مالبسيرتدي  . وح بين إطارات السيارات وألواح الكرتونأقامته من مواد تترا

 نازلهم أومل أكياس النفايات من املطاعم واملنازل ونقل مشتريات الزبائن إلى مفي حغيرها.. يمض ي النهار 

ه ال يمنع . جنون.. حيان يتحول إلى حالق يفترش لارضوفي بعض لاأ . سياراتهم على أكتاف نصف عارية

أمن تسليم رؤوسهم ورقابهم لشفرة الحالقة التي يمسكها بيد ترتجف. ممنه وخاصة الفقراء الناس

أ"ما أغرب  أ !  "ونأحس 
 
لزبنائه لدس ما  محددا لخدماته وإنما يترك لامر فهو ال يشترط سعرا

وال يثنيه أن يكون  ال يتقيد بوجود الزبونأ وهوأوضعها إلى جانبه ،  ةيقدرون عليه في عبوة معدنية صغيرأ

دة عجوز ال تقوى على حمل مشترياتها رأسه عن مساعدة سي أ من شعر حلق نصف ذقنه، أو قص بعضا

التي تبدو أكثر ازدحاما من غيرها ، لتنظيم  الحارة شوارعمن دكان البقالة أو الوقوف وسط تقاطع 

 .املشاة والسياراتحركة 

أ"جنون  إلى  نايدفع  ـ ةالحارأ ناسك  ـ نحن ناوشك ناباستغرا ، مثار ، على أية حال" ونأحس 

أ كان يذكر أنه شاهد صورته قبل سنوات في جريدة ال التساؤل : كيف جاء ؟ ومن أين ؟ لكن أحد الس 

أ" لم يعدوأ خرج "ن يدعو الناس للتعرف عليه ،  فقد يتذكرها في إعالأ
 -بتصرف–http://www.arabicstory.net محمد عيد العريمي . موقع القصة العربية .
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 ـان: ســـاعتزاـــاإلجن دة ــم  ــربيةة العــــاللغ  ادةـــــم
 3  :لـــامـــاملع

2 
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 : األســئلة

 : النص قراءة متأنية ثم أجنز األنشطة اآلتيةـ اقرأ 
 

I نقط ( 8) القراءةجمال  ـ. 

 (. نصف النقطة) ........................................................................................................................................  النص يةحدد نوع  -1

 (. نصف النقطة ) ..............................................................................النص عنوان تنسجم معالتي فقرة الحدد   ـ 2

 (.نقطة واحدة ) ......................................................... ترتجف ـ بالية  اشرح باملرادف حسب سياق النص : ـ 3

 (. واحدة نقطة)................................................................................ها النصحدد قضية من القضايا التي يطرح ـ 4

 (. نقطة واحدة ) .................. .لى  املجال السكانيدالة ععبارات  أوأمن النص أربعة ألفاظ استخرج   ـ 5

 (. نقطة واحدة ) .............................. هااتفصصفتين من  وحددفي النص الشخصية الرئيسة  استخرج  ـ 6

 مستدال عليها بما فقرة الثالثة من النصال تضمنهامن القيم التي تأبرز قيمة  ـ  7

  .( نقطة واحدة )........................................................................................................................................................امنه يناسب

 (.تان نقط)  .............. ..........) في سطرين ( " حسونأ"الظروف الاجتماعية التي يعيشها ك في أبد رأي ـ 8

 

II نقط (.  6)  الدرس اللغويجمال   ـ 
 

  (.نقطة واحدة ).............(حركة ـ سكان ـ مالبس ـ أعورأ انقل ثم اشكل ما تحته خط في النص : ) ـ 1

 (.  حدةنقطة وا) ...........................................................للتعجب وآخر لالستفهاماستخرج من النص أسلوبا  ـ 2

أف من الصرأ ممنوع شتمل علىتمرتبطة بمجال النص أنش ئ جملة مفيدة  ـ 3

أ(.نقطة ونصف ) ...................................................................................................................................................... لسبب واحد

 (.نقطة ونصف )  ..........................................ي إلى ورقة تحريرك واتمم مأله بما يناسبالجدول آلاتانقل  ـ 4

أالسببأطريقة صياغتهأاسم التفضيلأالجملة

أأأأشوارع الحارة أكثر ازدحاما..

أما   تاما ا أعرب إعراب ـ 5
 
  (.نقطة واحدة ) ..................................(شوارع  ـأسود  النص  ) في  انتحته خط

 

III نقط (. 6)  التعبري واإلنشاءجمال  ـ 
أثارت تصرفاته وسلوكاته شخص  مقطعا من سيرة ـ سطرأفي حدود ثمانية  ـ اسرد  

أإعجاب  أواستغراب 
 
أ غيرية .مكتسباتك في كتابة السيرة ال سكان حيك ، مستثمرا

 انتهــــــى
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