
                                              األقدسين القلبين راهبات ثانوية
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 اللغة العربية وآدابها

    ُ ُ املدارس على دنيتردُ  أخذن البنات ... مذهلة ُ بسرعة ُ رتتغيُ  قريتنا وكانت ر،أكبُ  كنت   دوُن ومن، طبيعيُ  بشكل 

ُ اعتراض ُ أولئك ىحتُ  . نكا أي 
 
ُ تهمبتزمُ  رفواعُ  ذينال

 
 طأطأوا البيت، من املرأة لخروج القاطع وبرفضهم ديد،الش

ُ الجديدة األشياء تلك كل ُ أمام رؤوسهم
 
 البيوت أغلب اكتسح اديووالرُ . خانعين وصمتوا فجأة، حياتهم اقتحمت تيال

ُ سهرات ْنهًيامُ  ُ مرالس 
 
ُ والحكايات القصص مع ويلةالط

 
ُ املدن تلك كل ُ امنُ  اقتربت وبفضله .الكبار يرويها تيال

 
 تيال

 همومهم عن ثوُنيتحد ُ وهم أهلها نسمع صرنا ةاإلذاعيُ  البرامج خالل ومن الدنيا، آخر في هاأنُ  لو كما لنا تلوح كانت

ُ األغاني وعن أفراحهم، وعن
 
ُ واألحالم األماني وعن لونها،يفضُ  تيال

 
ُ جعلنا اممُ  تحقيقها، إلى يطمحوُن تيال  همأنُ  نحس 

ُ ا،أيضًُ اديوالرُ  وبفضل. ذلك قبل حالهم كان مثلما اعنُ  مختلفين وال بعيدين ال يعودوا لم
 
 حولنا من نياالد ُ سعتات

ُ
 
ُ اساعًُات

ً
ُ مذهولين لنكتشف هائال ُ هناك أن 

ً
ُ ابلدان

ً
 عواصمها، وأسماء بأسمائها، طقالنُ  علينا يصعب العالم في كثيرة

 ... ورؤسائها وملوكها

ُ البشعة ةالخشبيُ  كاكينالد ُ تلك أخذت فشيًئا وشيًئا  
 
ُوس تقطر تيوال

ً
 دكاكين مكانها لتنتصب أنظارنا عن تختفي اخ

ُ مسؤولوُن قريتنا على يتوافد وبدأ. زرقاء وأبواب بيضاء، بحيطان نظيفة،   من كبار 
ً

اس طويال ولة ليخطبوا في الن  الد 

عاضد"  ُواعدينهم بحياة أفضلعن ش يء اسمه "الت  ُ ، وبمستقبل   وفيه والجهل، والجوع الفقر فيه يختفي مشرق 

ُ. والفقراء األغنياء بين الحظوظ تتساوُى

نُ  وربما    
 
ُ شعروا همأل ُُو زمنهم أن 

 
ُ دوُن ومن ىل ُ ،رجعة  ُ العالم وأن 

 
ُ يتهاوُى راح ينتسبوُن إليه ذيال

ً
 أعينهم، أمام ذابال

ُ ُ فإن 
 

نهم الحركة، وعن الحديث عن وبعزوفهم املرتعبة بنظراتهم بدوا والعجائز يوخالش
 
 قبل حيلالرُ  لوُنيتعج ُ وكأ

ُ وحده ... آجالهم ا ظل ُ يجد 
ً
ف ُ تلك ومن القديمة، هيبته من ش يء ُ على محافظ

 
ُ الحركة في ةالخ

 
 منذ اسالنُ  بها دعوُ  تيال

ُ ُ سن 
 

ُ أو أمًرا له يرفض من كل ُ العًنا ًيا،د ُحمت عالًيا صوته يرفع وظلُ . بابالش
ً
 سلوكه، في يستقيم ال من وكلُ  ،نصيحة

ُ عن ويزيغ
 
ُ ريق،الط

 
ُ في وجوده إثبات يريد هوكأن ُ اأمُ  ... به يعبأ يعد لم عالم   الجديدة التالتحوُ  تراقب كانت فقد تيجد 

ُ ُ الفضوُل من بنوع 
 
ُ وعكس فولي،الط

 
ُ تسعى كانت ها،نُ س في كانوا ذينال

ً
لموالتُ  ملواكبتها جاهدة

 
ُ كانت ِلذا. معها أق

 
 كثرت

ُ تكوُن عندما ىحتُ  اديوالرُ  إلى االستماع من
ً
ُ عن عاجزة

 
َبث ُ طوُي أهلنا ضحك وقد فهم ما كان ي   تساءلت عندما ال ًً

ُ الذين لهؤالء يمكن كيف ولكن :"قائلة مرة ذات
 
 داخل اجميعًُ يعيشوا أن الوقت طوُل ويخطبوُن وُنويغنُ  موُنيتكل

 غيرالصُ  ندوُقالصُ  هذا

ونة املصباحي )بتصر ف(  "تونسية حكاية"عن    لحس 



 قراءة النص. .1

حّضر على دفتر اللغة العربّية .2
ُ
 أسئلة ت

I. COMPRÉHENSION DU TEXTE 

ُالنُ  تحليل  : يةتاآل األسئلة على ةبالعربيُ  أجب – ص 

ُ املظاهر هي ما .1
 
ُالنُ  هذا في القرية رتغيُ  على تدل ُ تيال  ؟ فيها اديوالرُ  دوُر هو وما ،ص 

ُ برح ُ هل .2
 

ُ راتبالتغيُ  والعجائز يوخالش
 
ُالنُ  من استخرج القرية؟ على طرأت تيال ُ ما ص   به رتبر 

 . إجابتك

ُ العبارات هي ما .3
 
ُ الفضوُل على تدل ُ تيال

 
ُ البسيط فكيروالتُ  فوليالط  ؟ ةللجد 

 

II. EXPRESSION PERSONNELLE 

 : ةتياآل املواضيع أحد ةبالعربيُ  عالج

 اسطرًُ 12 في. )منها محرومة زالت ال وأخرُى املدرسة إلى تذهب أصبحت بنت بين حواًرا ُرتصوُ  .أ .1

 (.األقل ُ على

ُ أحد يكتب .2 ُ حفيينالص 
 
ُمق القرية زاروا ذينال

ً
ُ راتالتغيُ  فيه يصف قصيًرا اال

 
 .اعليه طرأت تيال

 (.األقل على اسطرًُ 18 في) . كتبه ما لتخيُ 

ُ هل .3
 
ُتغيُ  الحديثة اإلعالم وسائل حدثت ُ رات 

ً
 على اسطرًُ 15 في) ة؟قليديُ التُ  املجتمعات في عميقة

 (األقل

ُ تعتقد هل .4 ُ املجتمع نظرة من رغيُ  البنات تعليم أن  ُ ةالعربيُ  البلدان في إليهن   قدم على وجعلهن 

 (.األقل ُ على اسطرًُ 15 في؟ )الذكوُر مع املساواة

ُ


