
                                   األقدسين القلبين راهبات ثانوية
 TSM/V-علمي –نجم                                                             الصّف: الّثانوي الّثالث  عين

                                                              

 اللغة العربية وآدابها 

 المحور الثاني: فضاءات ومبادالت

 النّص األّول:

 بيروت؟ أسواق
 أرضها ُفرشت ومتوازية، مستقيمة وشوارع جديدة، قباب وسط نمشي وكّنا تمطر، كانت

 .بالباَزْلت
 . الذاكرة على نمشي أنفسنا فنجد ذاكرتنا، عن نبحث القديمة، بيروت أسواق في نحن
 حافظت التي الثالثة األسواق وسط يقودني كان الذي المعماري، المهندس صديقي سألت
 الذاكرة إنّّ لي وقال فابتسم ذاكرته؟ على اإلنسان يمشي هل .الذاكرة عن أسمائها، على
 تّمت التي األسواق حكاية أتابع وأنا ابتسمت لكّنني قصده، أفهم لم . العمارة حذاء هي

 . أّياس وسوق الجميل وسوق الطويلة سوق :أسمائها على المحافظة
 معالم كلّّ .متعّددة مداخل له وضخم، كبير مول تجاري، مجّمع في أّنني أشعر لكّنني

 ، ماركت سوبر مكانه في وسُيقام باألرض سويّّ بيك أنطون خان اندثرت، الماضي
 سوق يعود ولن أّياس، سوق في خّياطون هناك يكون لن تالشت، القديمة األسواق
 بقي ، L’Orient) ("األوريان" جريدة مبنى وحده .اإلفرنج لسوق مكان وال الصاغة،
 ببركة استُبدلت لقديمةاّ "الَعْنَتْبلي "بركة .ترميم إعادة إلى حاجة وفي مكانه، في منتصبا
 … اختفت بيروت رئحة ا و له، أثر ال العجمي مطعم .صغيرة رخامية
 القديمة المدينة .كّلها القديمة بيروت حكاية تشبه إدريس، باب منطقة في األسواق، حكاية
  (Solidere) .سوليدير" شركة تتواّله الذي اإلعمار إعادة مشروع سياق فيُّدّمرت،



 البحر، في وُرميت كّلها ُجرفت الشهداء، ساحة محيط في كانتّالتي العثمانية بيروت
 الكولونيالي المعماري الطابع ذات النجمة، ساحةّمنطقة سوى ترميم إعادة تجر ولم

 . الخليجيين للسّياح قبلةّوصارت المطاعم، فيها ازدهرت التي الفرنسي،
…. 
 . صديقي قال مدينتنا، ليست هذه
 . جاوبته رئحة، ا ال طّيب السحلب لكن
 سى.بأ اجابني السحلب، ذاكرة سوى لنا يبق لم

03/11/2009ّ العربي، القدس خوري، إلياس

ّالقديمة وت بير أسواق

 

ّالحديثة بيروت أسواق



 

 

 أسئلة:

.)توثيقّالنّصّ+ّالموضوعّالذيّفهمت ما حسب العربية باللغة النّصّ هذا قّدم .1
 يطرحه+ّاألفكار(

 موضوعه؟ هو وما النّص؟ هذا نوع هو ما .2
 النّص؟ في المذكورة األماكن هي ما .3
 هم؟ ومن األشخاص؟ عدد ما .4
 : عليها وعلّق النصّّ في الواردة التالية الجملة فّسر .5

 على نمشي أنفسنا فنجد ذاكرتنا، عن نبحث القديمة، بيروت أسواق في نحن"
ّ.ة"الذاكّر

 ؟ عنه يعبر كيف ؟ المقالة هذه صاحب عنه يعبر الذي الشعور هو ما .6
 وعن الحداثة عن للتعبير المقالة هذه كاتب يستعملها التي الكلمات هي ما   .7

 بهذا؟ يقصدّماذا ؟ الماضي



 ماّاإلشكالّيةّالتيّيطرحهاّالنّص؟ .8
 ."ّاتّومبادالتفضاء"ّومحورّالثالثّالوثائقّبينّماّالعالقةّفّسر .9

 ستختاره:ّالذيّالعنوانّهوّما.ّّالمقالّلهذاّآخرّعنواناّتختارّأنّعليك .10
 :بيروت أسواق

ّالمدينة في الحّية الذاكرة
 :بيروت أسواق

ّالضائع المدينة تاريخ
 :بيروت أسواق

 الماضي بين ما سفر
ّوالحاضر

ّ
 تعبير كتابي:

 : اآلتيينالموضوعين أحد العربية باللغة عالج
 )كلمة 120 األقلّّ على(

 تحافظ كيف .خطر في المعماري مدينتك تراث" حول لقاء تلفزيونية قناة تنّظم -أ
 .القناة ( Forum )منتدى على الموضوعّفي رأيك اكتب "عليه؟

 موقف لبناء المدينة وسط في بأكملها تاريخية حارة تهدم أن البلدية قّررت -ب
 عن ولتدافع الحالة هذه من لتشكو البلدية لرئيس مفتوحةّرسالة اكتب .سّياارت
 .مدينتكتراثّ

 فهم المسموع:
ّّبيت بيروت:

 سكاي نيوز عربية:
https://youtu.be/NXNnUG9aGz8 

 

 مشاهدة وتدوين رؤوس أقالم. .1
 التقرير؟ما اإلشكالية التي يطرحها  .2
 ربط هذا المستند بمحور فضاءات ومبادالت. .3

https://youtu.be/NXNnUG9aGz8

