
                                              األقدسين القلبين راهبات ثانوية   
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 اللغة العربية وآدابها

     

ق أحداث من (1 ) ذاكرتي تعيه ما أّول  من    
ّ
  التالي، الطريف الحادث بالتليفون  تتعل

ّ
 سنة نحو إلى يعود ذيوال

 حول  يدور  موضوع   علينا املقّرر  املطالعة كتاب في وكان االبتدائية، املدرسة من األولى سنواتي في كنت .١٩٤٥

في أّن  بّد  ال إذ ليفون،التّ 
ّ
 ر   الكتاب مؤل

 
 يقر   ما يكون  أن ضرورة واأ

 
اعصر  الميذالتّ  هؤ  . تراالتطوّ  ألحدث ًعاومتاب يًّ

 رقم ما:" خليل اسمه له اصديًق  هيمراإب اسمه صبي   يسأل املطالعة كتاب موضوعات من املوضوع هذا في

   ٦٢٠٤٧. تليفوني رقم :"خليل فيجيبيا خليل؟".  تليفونك

  على ذكره يأتي وال حياتنا، في أهّمّية أّي  يحتّل  يكن ولم، يدّق  ما دًرانا ليفون التّ  كان    
ّ
 أذكر الا. ملامً  إال سانالل

 
ّ
  البنات إحدى أو األوالد أحد على نادى أبي أّن  قط

ً
 أحد داأر  فإذا. ليفون التّ  في يطلبها أو يطلبه من هناك إّن  قائال

  الذكور ) الكبار إخوتي
ّ
  أبي غيبة في ذلك يتّم  أن بّد  فال ليفون التّ  في بأحد   يّتصل أن( اإلناث ال بعبالط

ّ
ّد   الوا   ع 

اتصرّ 
ً
  كان فقد أبي ظهرراء و  من ليفون التّ  استخدام أّما. الحياء ناقص ف

ً
 في ثابت ليفون فالتّ  ،اماّديًّ  مستحيال

   على يفارقه ال محّدد   مكان   له. عكاملدف الوزن وثقيل خر،كالّص  مكانه
ّ

 وس   الحائط، على صغير   رف
 
 ل

 
 ال قصير   ه  ك

ر لو حّتى بنقله يسمح
ّ
ع أن بّد  ال. ذلك في أحد   فك

ّ
  كانت ةلفونيّ التّ  املكاملات أّن  ذلك كّل  من املرء يتوق

ً
 قصيرة

ستخدم كانت ماًرا وناد للغاية،
 
ّدة عن عبير للتّ  ت و 

 
 أخرى  ةإنسانيّ  مشاعر أّي  أو الحّب  (2 )عن ناهيك الغضب، أو امل

. 

صال كان   
ّ
تبادل ثّم  وصولها بمجّرد املكاملة وتنتهي ،معّينة   رسالة   ولتوصيل محّدد   لغرض   يجري  لفونّي التّ  االت  ي 

قفل باختصار   المالّس 
 
ةالّس   وت

ّ
 ببالّس  كان بل كاليف،التّ  في االقتصاد محاولة ذلك في ببالّس  يكن لم. ك

 نقل صعوبة وهو ذكرته، فقد كنولوجيّ التّ  ببالّس  أّما . أخرى  ناحية   منا واجتماعيًّ  ،ناحية   منا تكنولوجيًّ 

  العائالت ونوع عدد فهو االجتماعي ببالّس  وأّما آلخر، مكان   من لفون التّ 
ّ
 ذلك في لفون التّ  (3 ) تحوز  كانت تيال

  العدد هذا كان، ف الوقت
ً

  العائالت نسبة أّن  أتصّور  ال إذ للغاية، ضئيال
ّ
 في مصر في لفون التّ  تحوز  كانت تيال

انالّس  من ٪٥ على تزيد كانت اتاألربعينيّ 
ّ
ان. ك

ّ
هم يفالرّ  فسك

ّ
 ، كل

ّ
لون  كانوا ذينال

ّ
انالّس  من ٪ ٨٠ من أكثر يشك

ّ
 ك

 . املسؤولين بعض (4 ) باستثناء لفون التّ  يعرفون  يكونوا لم الوقت، ذلك في

 " لجالل أمين الغفيرة الجماهير عصرعن "

     



 du plus loin que je me souvienne:  ذاكرتي تعيه ما أّول  من .1

 sans parler de : عن ناهيك .2

 تملك : تحوز  .3

 à l'exception de :  باستثناء .4

 

 قراءة النص. .1

حّضر على دفتر اللغة العربّية .2
ُ
 أسئلة ت

 

I. COMPRÉHENSION DU TEXTE 

 : يةتاآل األسئلة عن أجب

ل ؟ لفون التّ  وي ّراال اكتشف وكيف متى .1
ّ
 . ّص بالنّ  امستشهًد  ذلك عل

ل ؟ الوقت ذلك في لفون التّ  جهاز وي ّراال يصف كيف .2
ّ
 . ّص بالنّ  امستشهًد  ذلك عل

  لفون التّ  استعمال كان هل .3
ً

 ؟ العائلة دراأف لجميع اومسموًح  سهال

  مانالزّ  ذلك في الهاتفّية املكاملات تجري  كانت كيف .4
ّ
 ؟ هذه أّيامنا إلى سبةبالن

  ةالهاتفيّ  املكاملات كانت صالنّ  حسب ملاذا .5
ً
 ؟ الوقت ذلك في قصيرة

II. EXPRESSION ÉCRITE 

 :ينتياآل املوضوعين أحد ةبالعربيّ  عالج .1

 (.األقّل  على طًراس 12 في) .وأبيه (أّيامنا في جّوال بهاتف مزّود وهو) وي االرّ  بين ًراحوا تصّور  .أ

صال أّن  ألحفاده جد يروي .ب
ّ
 ولتوصيل محّدد   لغرض   شبابه أّيامفي  يجري كان  الهاتفي االت

 (. األقّل  على سطور  10 في) لهم يقول  ما تصّور  معّينة   رسالة  

 (.األقّل  على سطور   10 في) اليينالتّ  املوضوعين أحد ةبالعربيّ  عالج .2

 البلدان في االجتماعي للواقع ظًرا ن مساوئه هي وما الجّوال الهاتف يازام هي ما ، هذه أّيامنا في .أ

 ؟ العربية

 ؟ اليوم العربي العالم في ةاالجتماعيّ  العالقات الجّوال الهاتف استخدام يغّير هل .ب


