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العصفور ٌحلق فً السماء                                                                     
 :      النــــص 

 
اآللة ترسم . وشمس البلد الحبٌب تغازلنً من النافذة المشرعة ...     لطقطقات اآللة الكاتبة وقع ملموس أثره فً نفسً 

 الجافة الصارمة، من النافذة كانت شمس الضحى تغازلنً، الطلعةوحولت عٌنً نحو الموظف ذي الشارب الكث و...مصٌري 
كان الكرسً الذي اقتعده رديء الصنع،  مما سبب لً آالما حادة فً ظهري،  كان جو الغرفة موحشا،  وكان ٌفصل بٌنً 

 قدٌم،وعلى حافة النافذة حط عصفور صغٌر، وغرد بصوته الرخٌم، كنت أدخن و اآللة ترسم خشبًوبٌن الموظف مكتب 
حاولت أن أتصور عدد الناس الذٌن .مصٌري، بٌن الفٌنة واألخرى أدلك معصمً تخفٌفا من ألم القٌد الذي خلف فٌهما شلال

 .   ولجوا قبلً هذا المكان،البد أن ٌكون العدد أكبر من تصوراتً ، وامتألت الغرفة بالصٌاح وأصوات االحتجاج و التحدي
         

... وأنت مجرد عامل بسٌط...                 ــ توزع المنشورات ضد فرنسا ٌا
" خماس"                  ــ تنادي بعودة الملك من المنفى ، ولست سوى فالح 

 ...تطالبٌن باالستقالل ٌا جاهلة ...                 ــ و أنت
 

 ، و ٌدخن بتلذذ ، أما أنا فلم  مملة، بٌنما كان الموظف ٌؤدي عمله فً رتابةوقائعها     تضاٌقت كثٌرا من هذه الجلسة المتعبة 
هب من النافذة نسٌم الوطن الحبٌب ، كان علٌال، توقف الموظف عن . أكن أمتص من دخانه سوى الغضب و الحقد و التحدي 

سجلً أٌتها اآللة الكاتبة أٌضا لهجً بوطنً فً السر و العلن،سجلً عنً بمداد ...الكتابة ونظر إلً شزرا ٌحاول استفزازي
. الفخر

حط العصفور الصغٌر مرة ثانٌة على حافة النافذة، ارتحت كثٌرا لتغرٌده ... النافدة مشرعة، شمس الضحى، نسٌم الوطن
الرخٌم، تضاٌق الموظف كثٌرا و ارتعش شاربه الكث  و تقوس حاجباه، ثم قام فً عصبٌة صوب النافذة التً لم ٌكد ٌقترب 

 .منها حتى كان الطائر ٌحلق بعٌدا فً سماء الوطن
 (بتصرف) و ما بعدها129ص 1977 دجنبر9العدد" أقالم"ــ إدرٌس الصغٌر،مجلة                                                                 

 

 ( نقط 8)القـراءة : لمجـــــــال الرئٌـــــس األول ا

  ن1: مـالحــظة النـص (              ا

:  ــ عٌن المجال الذي ٌنتمً إلٌه النص من بٌن المجاالت اآلتٌة 1    

              ــ المجال الحضاري             ــ مجال القٌم الوطنٌة                  ــ مجال القٌم اإلسالمٌة  
 

:  ــ حدد الجزء الذي ٌتطابق مضمونه مع عنوان النص من بٌن األجزاء اآلتٌة بوضع عالمة أمام الجواب الصحٌح 2    

                       ــ نهاٌة النص                        ــ وسط النص                   ــ بداٌة النص 
 

 ن2 :فـــهــم النـص  (ب              

: ........................... ــ موحشا :....................         ــ المشرعة :    ــ اشرح بالمرادف حسب السٌاق ما ٌلً 1     

 .........................ــ الـــذل         ...................        ــ دارٌة       :  ــ هات من النص ضد ما ٌل2ً     

:  ــ استخرج من النص تهمتٌن من التهم الموجهة للمعتقلٌن فً غرفة التحقٌق 3     

......................................................... ــ .................................................................            ــ 

 ن3: تحلـٌــل النص  (ج              

ن  1. و حدد زمان وقوعه و مكانه "خضوع السارد للتحقٌق "  ــ انطلق من حدث 1     

: ............................................ ــ مكان الحـــدث : .......................................             ــ زمان الحــدث 

ن 1:  ــ خلف تغرٌد العصفور حالتٌن متناقضتٌن لدى شخصٌتٌن فً النص ،ادكر هاتٌن الحالتٌن حسب ما ٌلً 2    

: ................................................................ ــ حالها : ........................ (1)       ــ الشخصٌة 

 : ................................................................ــ حالها : ........................ (2)       ــ الشخصٌة

 ن1. ــ ٌتضمن النص قٌمة حقوقٌة منتهكة ،استخلصها، ثم استدل علٌها بعبارة من النص 3     

 : .......................................................................ــ العبارة : ...........................         ــ القٌمة 
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:    ابد رأٌك فً السلوكات الصادرة عن الموظف، فً حق المطالبٌن باالستقاللن2: تـــــركٌب النص  (د              
               

"...........................................................................................................................................

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

 "...........................................................................................................................................

                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( نقط 6 )الدرس اللغوي : المجال الرئٌس الثانً        

 ن 1: ــ اضبط بالشكل التام ما تحته خط فً النص  1              

 (ن0.5)":  .....................................مفعل " ــ اسم مكان على وزن  :    استخرج من النص ما ٌلً ــ 2              

 (ن0.5)": .................................فــعــل "                                                       ــ صٌغة مبالغة على وزن 

 (ن0.5): ........................................                                                      ــ اسم مفعول عامال مع معموله

 (ن1 : )مع الشكل ثم بٌن التغٌٌر الذي لحقها عند النسب" عمال " انسب إلى كلمة  ــ 3              

: ................................................... ــ التغٌٌر الذي لحقها : ........................                  ــ المنسوب إلٌها 

 (ن1 )و ركبه فً جملة مفٌدة مع الشكل التام"قبض " ــ صغ اسم آلة من فعل  4              

 : .........................................................................ــ الجملة : ..................                ــ اسم اآللة 

  (ن1)"و أنت تطالبٌن باالستقالل ٌا جاهلة  " :حول إلى الجمع المؤنث مع الشكل التام ما ٌلً  ــ 5              

 : ......................................................................                الجمع المؤنث 

 (ن0.5 " )الحرٌةهذا عصفور عاشق  :  " ــ أعرب ما تحته خط فً ما ٌلً 6             

 : .........................................................................................................                ــ الحـــرٌة 

                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (نقط6): التعبٌر : المجال الرئٌس الثالث          

قمت رفقة أصدقائك بزٌارة إلحدى البوادي المغربٌة، اسرد وقائع تلك الزٌارة و صف ما شاهدته   : نص الموضوع             

.                                 مسترشدا بتقنٌات مهارة وصف رحلة 
 

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

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