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  اللغة العربية وآدابها

ّ ّالزّ  في عوّ التن إن  ّ أحد ي 
 

ّ ءةقرا في ترااملؤش راتغ من عليه طرأ وما ،مجتمع  ّرااعتبا وتمليه ت،ي  ّ ت 
 
 ضمنها من ،كثيرة

ّ العمل، ونوعية رورةوالضّ  الحاجة
 
ّيم ما إلى إضافة

 
ّالزّ  لهث ّ أو ىمعنّ  من ي   تراحضا من يواجهه ما اوأيضّ  ،طموح 

يّ   . اتوتحد 

ان تكوّن فأن    ّ مواطن أهم ّ أحد عم 
 

 في وطريقتهم عاداتهم ذلك في بما وأقوياء، كثيرين فيها يكونوا وأن، ركسالش

ّ
 
ّ ال واج،والزّ  فصرّ والتّ  باسالل ا آثا يترك أن بد  ّر 

 
ة ّ ةرأامل سفوّر فمشكلة. مهم 

 
 املجتمعات مشكلت إحدى وهي ،مثل

ّ ناعمّ  في وجدت ة،واإلسلميّ  ةالعربيّ 
ً

ّ أخرى، مجتمعات من أيسر حل ّ ةرأامل ألن 
 

ّ الحجاب، تعرف ال ةركسيّ الش
 
 إضافة

ّ هاأنّ  إلى
 
ل فقد مسلمة، ولكونهاة، االجتماعيّ  والحياة العمل في موجودة ّ األمر، هذا سه 

 
ة ّ التقى حين خاص 

 
 سامحالت

ّ
 

ّ ركس يّ الش
 
ّ سامحبالت ّ البيئتين هاتين في ةرأللم حيث ،البدوي  ا الوقت، نفس في الحجاب تعرف وال دور   جعل مم 

ّ إلى الحجاب من االنتقال اميس فوّرالس  ب املدينيّ  املجتمع قيود دوّن ور   هو كما مات،حرّ وامل العقد الكثير املتعص 

ّ في الحال ّ ةعد   . أخرّى ة ّعربيّ  مجتمعات 

ّ كما    ّ املجتمع أن  ان، في واملتفاعل والغنيّ  الواسع املسيحيّ  اإلسلمي   يعيشوّن واملسيحيوّن املسلموّن كان حيث عم 

يات من الكثير جعل والعمل، الجوار روابط بينهم وتجمع األحياء، نفس في  عقد ّ دوّن حلولها تجد واملشكلت التحد 

ّ أو ب 
ّاميّر" ودوّن ،تعص  ّ  "ث   أخرى، شوارع في كما املثال، سبيل على منكو، شارع ففي. واالختلف بالعداوات مثقل 

ان، في كثيرة ّ العرب، واملسلموّن وّناملسيحيّ  كان عم 
 

ّ ركس،والش
 
ّ هنا لدواوّ  ذينال

 
 أخرى، أماكن من جاؤوا ذينوال

ّ امعّ  يعيشوّن ّ .وبتآخ  ّ وليس تكوينه، بداية في كان املجتمع وألن  ّ ألحد 
 
ّأفضليّ  أو ميزة

 
ّ ،ة ّ أكثر كان فاعلالتّ  فإن 

 
 سلمة

ّوقوّ 
 
ة ،ة ّ خاص  ّ إلى يصلوا أن ويريدوّن ذاتها، عوباتالصّ  يواجهوّن الجميع وأن  ا أكثر لها، حلول  ّمزايا  يريدوّن مم   لدين 

ّ أو ّ ةعمليّ  بدأت وهكذا ،جنس  ّ تفاعل  ّ وتداخل  ّ تحدث ال وتعاون 
 

ّ ذلك يعني ال. ةخاصّ  حاالت في إال ّ أن 
 
 من حالة

ّ هي كانت ماثلالتّ  ّ هو العكس ماربّ  إذ ائدة،الس  ّ حيح،الص 
 
دالتّ  من حالة ماوٕان عوالتّ  عد  ّ إلى نو   ضمن لكن ،كبيرةّ  درجة 

ّ د أو املشترك إلى والوصوّل قاربالتّ  وبهدف كامل،والتّ  االنسجام من سياق  ّ فلو. املوح  ّ مر  ان في سائح   فترة خلل عم 

ّ وال – األربعينات ّ شك  وا كثيرين أن  ّ - مر  ّ ّلاألوّ  االنطباع فإن 
 
ّ به يخرج ذيال ّ في تعيش املدينة أن  ّ كرنفال   حيث من دائم 

ّ امللبس
 
ّ والعادات، هجاتوالل د ألن  ّ يفوّق املوجود التعد  ّ أي   .آخر مكان 

ّ ذلك ومع وتختلف، يدزاتت واألشياء املظاهر منا عددّ  يقابل ذاك، أو االتجاه، هذا في اإلنسان ذهب فإذا     فإن 

ة األسواق، ّ مكان الخضرة، سوّق وخاص 
 
ّ قاء،الل ان وألن  ّ عم 

 
ّ وقليلة صغيرة انالس 

 
ّ الوقت، ذلك في ك ، الكثيرين فإن 

اتقري الجميع ّ أن صدف األقل ّ على أو بعضهم يعرفوّن ،ب 
 
دة، أماكن وفي وا،التق ا متعد  ّ. تمر 

 األربعينات في عّمان - مدينة سيرة ، منيف الرحمن عبد



 قراءة النّص. .1

ر على  .2 حضَّ
ُ
 دفتر اللغة العربّيةأسئلة: ت

I. COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT 

ّ

ّالنّ  قرأا  : التالية األسئلة عن وأجب ص 

ّ املشكلة هي ما .1
 
ّ ةرأامل ساهمت تيال

 
ّ في ةركسيّ الش

 
 وكيف؟ هاحل

ّ املختلفة ةاالجتماعيّ  الفئات هي ما .2
 
 ص؟النّ  ذكرها تيال

 ة؟منيّ الزّ  الفترة تلك في بعضها مع الفئات هذه تفاعلت كيف .3

اال حسب .4 عالتّ  وحالة ماثلالتّ  حالة بين مييزالتّ  ما وي،ر  ّوالتّ  نو   ؟ دعد 

 ؟ األربعينات فيان عم ّ مجتمع يصف وهو الكاتب شعرنايّ  بماذا .5

 

II. EXPRESSION ÉCRITE 

 : اليينالتّ  املوضوعين أحد ةبالعربيّ  عالج .1

ل .أ احّو تخي   املجتمع عن يدافع واآلخر املتماثل املجتمع عن يدافع أحدهما شخصين بين يدوّر ار 

  .عنوّ املت

ّ رزا .ب ان مدينة سائح  ّ وكتب األربعينات فترة في عم 
 
ّ إلى رسالة  من شاهده ما فيها يصف له صديق 

ّ ع 
ّ  تنو 

 .ةسالالرّ  هذه اكتب.ثقافي 

 

 : اليينالتّ  املوضوعين أحد ةبالعربيّ  عالج .2

ّ هل ك،يأّرب .أ
 
 كيف؟ ة؟العربيّ  املجتمعات في عنوّ التّ  ظاهرة على اإيجابّ  أم اسلبّ  العوملة رتؤث

ّ يمكن هل يكرأ في .ب ّ  ملجتمع 
د عربي  ّ األجناس متعد 

 
ّ في يعيش أن قافاتوالث ّ سلم   ؟اليوم وانسجام 


