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                                               األقدسين القلبين راهبات ثانوية
  األساسي الت اسع: الصف                                           نجم                                                        عين

                                                                                
 اللغة العربية وآدابها 

 
 بدايٌة في الثمانين       

ْمنْ ْبْ قلْ أ ْْتْ كنْ  ْالتقطْ القديمةْ ْالصورْ ْمجموعًة ْتْ ، ْمناسباٍت ْفي شّتى،ْها
ْصادفْ ل ْ ْخاللْ تْ شخاٍص ْالصحافيْ ْهم ْحيثْ عملي ْالمرأةْ ْتلكْ ْوجهْ ْعليْ ْأطلْ ْ،

ْوجوديْيومٍْْذاتْ ْهاتْ التقيْ اّلتيْْالجنبّيةْ  ْعة.الجامْ ْفيْحرمْ ْخالل 
ها،ْعليْ ْمْ أسلْ ْتْ اقتربْ هاْفضولي،ْفْ منظرْ ْهاْأثارْ يديْ ْأوراٍقْبينْ وْ ْكتبٍْْرزمةْ ،ْوْ التجاعيدْ ْسخاءْ ها،ْوْ شعرْ ْبياض ْنيْفيهاْلفتْ ْ

ْع.الرائْ ْفيْهذاْالجوْ ْالنزهةْ مستمتعًةْبْ ْتْ عّماْإذاْكانْ ْأسألْ ها،ْوْ عليْ ْأسألْ وْ 
ْ:(علىْسؤاليْتردْ ْهيْ )وْتْ ابتسمْ ْ

 ة.لنزهْ ل ْْماْليس ْيوٍم،ْإنْ ْأناْهناْكلْ  -
 الثاني:ْالسؤالْ ْتْ أطلقْ فضولي،ْوْ ْازدادْ 

 ة؟فيْالجامعْ ْأقاربْ ْكْ هلْعندْ وْ  -
 تلميذة.تْ.ْعدْ ناْتلميذةْ أناْهْ ْبة.ْأجلْ ل ْاأناْطْبلْ  -
 كْسّيدتي؟عمرْ ْيبلغْ ْ،ْكمْ كْ عمرْ وْ  -
 العمر.ْنيْفيْإحدىْبداياتْ أنْ ْأحس ْْبلْ  -

ْالبداية؟ْتلكْ ْنْ ينيْعأتخبْر
ْأنْ ْصادفْ د(.ْوْ التجدْ ب ْْهاْشعورْ )يالزمْ ْنيْامرأةْ فيْمثلْعمري،ْلكنْ ْهْ دراستْ ْالمرءْ ْيبدأ ْأمًراْعاديًّاْأنْ ْ،ْليس ْصحيحْ  -

،ْهْ دعانيْإلىْمرافقتْ ها،ْوْ أستاًذاْفيْإحدىْجامعاتْ ْيكونْ سْ ْ،ْحيثْ بيروتْ إلىْْهْ عائلتْ ْمعْ ْمسافرْ ْهْ أبنائيْأنْ ْنيْأحدْ أخبرْ 
علىْاإلمنعطٍف،ْوْ ْأيْ ْْعندْ تطلْ ،ْوْ سنْ ْتأتيْفيْكلْ ْالفرص ْْأنْ ب ْْنيْمؤمنةْ ،ْلنْ الذهبّيةْ ْالفرصةْ ْهذهْ ْأفّوتْ ْلمْ فْ  ْنسانْ مْا

وجئتْأتعّرفْدنياْجديدة،ْوحضارةْغريبةْ،ْوهكذاْحزمتْحقائبيْها.ثمارْ ْيجنيْ ها،ْوْ يغتنمْ ْمتيّقًظاْكيْ ْيكونْ ْإّّلْأنْ 
ْعلّي،ْوأسّجلْاسميْفيْالجامعة.

هاْإلىْعلومْ ْناْالتفاؤلْ إذاْأضفْ ،ْفْ نتعّلمْ وْ ْنتأّملْ ْْلنْ لحظةٍْْتدعوناْفيْكلْ ْهيْ ،ْوْ البوابْ ْمشّرعةْ ْمدرسةْ ْ،ْالحياةْ ياْبنّيةْ 
ْنا؟غًنىْتجنيهْنفوسْ ْأيْ ،ْفْ العاليةْ ْالدراسّيةْ 

ْتْ الطريق.ْكنْ ْأّولْ فيْْهاْتلميذةْ شغٍفْكأنْ سرعٍةْوْ ب ْْتْ انطلقْ ْتبدأ.ْثمْ ْأنْ ْكْ علىْوشْالدرسْ ْحّصةْ ْإنْ ،ْفْ كْ عفوْ ْاآلنْ وْ 
ْْتنّبي:المْ ْفيْنفسيْمعْ ْأرّددْ وْ ْ(هاأراقبْ )

ْ"ظائمْ العْ ْالعظيمْ ْفيْعينْ ْغرْ هاْْْْْْْْوتصْ صغارْ ْالصغيرْ ْفيْعينْ ْمْ ظْ عْ وتْ "ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ
ْ
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 "روت لي األيام" )بتصّرف(-إملي نصر اهلل 
 . قراءة النص أكثر من مّرة قراءة صامتة وجهرّية1
 أسئلة: ُتحّضر على دفتر اللغة العربية. 2

  في الَفْهُم َوالَتْحليِل: -أ
،ْوْ الم رفثةْبصورة ْْتأّملْ .1ْْ بْ ْعبِّرْ النص  ْثالثة ْأسطٍر،ْو   ْأسلوٍبْوجدانّيْعّماْتوحيهْإليك.فيْفقرٍةْمن 
ْاإلجابة ْالصحيحة ْفيْماْيأتي:ْْاخترِ .2ْ
ْ:إّنْالمرأةْتأتيْكّلْيوٍمْإلىْالجامعةْبهدفْ-أ

ْالتنّزهْ-دْْْْْتلّقيْالعلمْْ-جْْْْمرافقةْابنهاْ-بْْزيارةْأحدْالقاربْ-أْْْْْ
ْأّنْالنّصْأخذْبحرفّيتهْمنْمصدره.ْ-بْْْْ.أّنْالنّصْخضعْلبعضْالتعديلْْ-أْْْ:الكلمةْ"بتصّرف"ْتعنيْ-ب
ْْها.زمانْ وْ ْالحداثْ ْمكانْ ْحّددْ الولىْمنْالنّص:ْْإلىْالفقرةْ ْاّلستنادْ ب ْ .3
ْْ)طموح_متفائلة_متصّنعة_فرحة_متيّقظة_متجّددة(ْالعجوزْ ْالمرأةْ ْشخصّيةْ ل ْْمالئمةًْْسمةًْْالنقطْ ْمكانْ ْضعْ  .4
ْالمرأةْ..................ْلّنهاْعادتْإلىْمقاعدْالدراسةْفيْعمرْالثمانين.ْ-أ

ْالمرأة..................ْلّنهاْلمْتفّوتْفرصةْاّلنتسابْإلىْالجامعة.ْ-ب
ْةْ.................ْلّنهاْلمْتستسلمْلكبرْسّنها.المرأْ-ج
ْريعانْالصبا.ْن،ْوأحّستْأّنهاْفيتكاليفْالزمالمرأةْ..................ْلّنهاْلمْتسأمْْ-د
ل ة ْصور ة ْف ن ي ةْ فيْهذْ ْ."الحياةْمدرسةْمشّرعةْأبوابها".5ْ م  ظيف ت ها.ْْذُكرْ اْ،ه ْالج  ْن و ع هاْو و 
ْب قول ها:ْماذا قصَدتِ .6ْ ْْوجئتْأتعّرفْدنياْجديدة،ْوحضارةْغريبةْعلّي.ْالعجوز 
7ْ ْْنوٍع أدبي  .ْإلىْأي  ْمؤّشرين  ،ْأعط  ْمن هماْمنْالنّص.ْْمدّعًماْإجابتكْب شاهٍدْعلىْكلْ ينتميْهذاْالنص 
ْْة.الغائبْ ْإلىْضميرْ ْفيهْالفعلْ ْسنًدامُ ْمنْالنص ْْالّولْ ْالمقطعْ ْكتابةْ ْأعدْ .8ْ
ْهاللينْاذكرِ ،ْثم ْخطّْْهْ ماْتحتْ ْأعربْ .9ْ ْالموضوعة ْبين  ْل لجمل  ْ.ْالموقع ْاإلعرابي 

وهكذاْحزمتْحقائبي،ْوجئتْأتعّرفْدنياْجديدة،ْوحضارةْغريبةْعلّي،ْوأسّجلْاسميْفيْ  اآلتية:ْالجملةْ ْأواخرْ ْأضبطْ .10ْ
 .الجامعة

ْْه:قافيتْ وْ ْهْ رويْ ْعّينْ ْ،ْثمْ هْ بحرْ ،ْوْ هْ جوازاتْ ْاذكرْ ،ْوْ اآلتيْ ْالبيتْ ْقّطعِ .11ْ
ْفيْ غر  ْصغار هاْْْْْْْْوتص  ْالصغير  ْالع ظائمْ وت ع ظ م ْفيْعين  ْالعظيم  ْعين 

ْْ(سطران)ْهذهْالمرأةْ ْفيْشخصّيةْ ْرأيكْ ْأبدِ .12ْ
ْْاإلنسان.ْشخصّيةْ ْفيْتطويرْ ْالعلمْ ْأهمّيةْ ْعنْ ْأسطرٍْْأربعةْ فيْْتحّدثْ .13ْ


