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 صداقة المراهقين: بين قبول األهل ورفضهم

، لدلل  اب  يفسدد الش د اب  الفتاة تفسد الفتاة، والش   ن  أ ،اسائعة بني الن  دة الش  املقوالت القدمية املتجد   من
 ة عالقة مع أصدقاء. ماح لالبن أو االبنة بإقامة أي  جيب عدم الس  
ن نقددو  عكددك  لدد ، يع أ، وكددلل  ال نسددت علددح  دد    فهددويددنمن هددلق املقولددة  مددن :ن نقددو ال ميكننددا أ

ة اليدافع، وععلد  هايدة إ  صدقش صي دي  ي يف الن  لي يند  ، ال  درجيي  ة املتنامي، والت  ي  نا مع إع اء هامش احلر  لكن  
ً  اس س   ا  ميتل  ميزان   واب.فري  بني اخل أ وال   ت  يست يع من خالل  ال ا 

ة، قددد مددع اخصدددقاء، ثددا لبددار سددل ي   ن يقدديا اخصددياق عالقددة  مددن أ ام  املنددع الت دد ن  لكددن جيددب اةصددارة إ  أ
فاليدافع قابدة. ة فرصدة جيدد فيهدا اليدافع نفسد  بعيددا  عدن الر  ة، وانفالت غد  ممدود يف أي دي إ  نتائج عكسي  تند  

عالقدددة سدددليمة مدددع أصددددقائ ، سددديكون  ات يدددوم عربدددة  للتفل ددد  وارتكددداب  ا مدددن أي  ال دددلي جيدددد نفسددد  مروم ددد
ا ، فددن ن سددل ي   دي  ال يكددون دائمددا  وال  ددسدد ة إ  الفتدداة. د أن يتدداح لدد   ددا ، وكددلل  اخمددر بالن  اخخ دداء  ددر  

   اثدايدددة، وأخدددلوا بيددددها إ   ريدددجددداحصددددقاءها ادددو الن  مدددن الق دددص عدددن أصددددقاء قدددادوا أ ا  كثددد    نسدددمع
 .اخل أواالبتعاد عن 

أو  عمددش مشددني بددأي   مددن القيددام هن  بعنددا  يمددنعن بعنددف، بعنددا   ي ددادقن بعنددهن   مددنالفتيددات مددن هنددا  و 
علح يدد  مت   يف املدرسة أو اجلامعة اهتن  ي  بن عن والدة عديدة لشي بعض الفتيات يت د   ن  غ  الئ ، بش إ
 .منارة هداية ثن   صديقات كن  

  مت دداعدة، خن دد يص مناعددة  بنا عندد ، يع ددي الش ددلي حتددد  ة املتناميددة ال ددي ددأسددلوب إع دداء احلر   ن  نعتقددد أنددا إن   
ائا قدا  الدد  ، والن  م دار ة اليدافع واليافعدة وإن  ومقاومدة.  ي اجلسا، وجيعلد  أكثدر مناعدة  لي يقو  مثش امل عوم ال  

يزيددد مددن صددرا ة اليددافعني، وجيعلهددا ، يف احليدداة مددن مشددكالت ومتاعددب ن يواعهدداقأ ددو  مددا ميكددن  امعهمدد
 امل ار ة. أسلوبونعا اخسلوب  يف  ياهتا.  ارئ   يف مواعهة أي   ة  أكثر واقعي  

بددة، اقر  نددوم مددن ال دون أي   ترتكددوا أبندداءكان مددن اخ ددوا  أ  ددا   ال تعدديف يف  ،يت ندددعو إليهدداة ال ددي ددهددلق احلر  
 اقليدش مدن بقدتهالت   وأ، هدانتهاإي إ  ال تدند   ن بعدد، وب ريقدة  يت هتدف إ  ت ويب اخل أ عدبة ال  اقها الر  ولكن  

 . انفسهأب

 .؟!، كما يقا ائدة تساوي اةمها احلماية الز    أليس ،ث  

  (منقول عن اإلنترنت)
 عالمة(. 63: )أسئلة الّنصّ 



 (2)؟يش  الكاتب إ  خوف اخهش من إقامة أبنائها صداقات مع اآلخرين. إالم يرعع س ب خوفهاد 1
 فتاة للفتاة، أو الش اب  للش اب  إ  اةفساد ال لي ميكن أن تس     الد 
 (4)ا كر أبرين من لبار  رمان الولد من اخصدقاء، كما يرى الكاتب.د 2
 ارتكاب اخخ اء د القيام بأعما  مشينة...التفل   عندما جيد الولد نفس  بعيدا  عن الر قابة. د د 
  (4)أي  ال  رفني توافق  الر أي؛ الكاتب أم اخهش؟ وملا ا؟د 3

.  د عواب  ر 
 (3)واب بالفاء.اجلد عناصرها، ث  ا كر س ب ارت اط د يف الفقرة الث انية مجلة صر ي ة. استيرعها، و د  4

 د من ينمن هلق املقولة فهو علح    .
 )فهو علح    (. اسا الش رط: من/ فعش الش رط: ينمن / عواب الش رط: مجلة
 د س ب ارت اط عواب الش رط بالفاء: خن  اجلواب مجلة امسي ة.

 (2) وييفت  املعنوي ة.دق، وبني  يف الفقرة الث الثة   اق.  د  د 5
 أخلوا بيدها إ   ري  اثداية واالبتعاد عن اخل أ.د 
 وييفت : يوب ح اخبر اةجيايب  للعالقة مع اخصدقاء.د 
 (4)وييفت .و  عناصرق يد ن ا، م سةمااخل ي  الوارد يف الفقرة شا كر الت  د 6
 .ي اجلسالي يقو  ة املتنامية مثش امل عوم ال  ي  أسلوب إع اء احلر  د 

 د عناصرق: املش   : أسلوب إع اء احلري ة. / املش    ب : امل عوم / اخداة: مثش / وع  الش   : الت قوية.
  عا ي حبري ة مع الولد يف عالقات  باخصدقاء.وب الت  وب ح اخبر اةجيايب  خسل :وييفت 

 

. أعددمائر يف الدددن  عدد  الن ددددد تنو  7 عهدددا، ث  ا كددر وييفددة هددلا التندددو م مددن نا يددة اخسدددلوب و  أمثلددة علددح تن ط  ص 
 (4)واملنمون.

بدم  الاائدب: أن ترتكدوا د أبنداءكا.../ م  امليا دب: ميكننا أن نقو  د إن نا نعتقدد.../ بدال بم  املتكل ا: 
 أليس  احلماية...قد تند ي د 

 تابة. يوي ة وتشويقا  وي عدق عن الر   د من  يث اخسلوب: ينفي علح الن ص  
 يعيف أن  املوبوم ال لي يعاجل  الكاتب هو موبوم يعني  ويعيف ا تمع واخهش.د من  يث املنمون: 

؟ ا كر منص رين من منص  ما الن  د 8  (4)رات .مط الاالب علح الن ص 
 ...رطتنو م الن مائر د استيدام أساليب الت وكيد د أسلوب الش  د الن مط الاالب: الربهاين . من منص رات : 

 (2)ما حيمل  من معىن. قرة اخخ ة وبني  ف د د مجلة االستفهام الواردة يف الد 9



 (2)د أعرب يف الن ص  ما حتت  خط .11
 (5) اكرا  رموزق وتفعيالت  وحبرق.ة  عروبي ة، اكتب ال ي  الش عري  اآليت كتابد 11

 ولم أستزْد علًما فما ذاك من عمري  ولم أكتسْب يًدا إذا مرَّ بي يوم  
 
 *** 

 عالمة( 42: )عبير الكتابيّ في التَّ 
 ائع: "قش يل من تعاصر أقش ل  من أن ".يقو  املثش الش  

عالقة املراه  مع ص  ة الس وء، وانعكاسها  ان ل  من منمون هلا املثش صار  ا ومفس ر ا ما ينتج من
 الس ليب  علح صي ي ت  ومستق ل .


