مسابقة سعي في اللّغة العربيّة
ف :التّاسع
الص ّ
ّ

صداقة المراهقين :بين قبول األهل ورفضهم

من املقوالت القدمية املتجددة الشائعة بني الناس ،أن الفتاة تفسد الفتاة ،والشاب يفسدد الشداب ،لدلل
جيب عدم السماح لالبن أو االبنة بإقامة أية عالقة مع أصدقاء.
ال ميكننددا أن نقددو  :مددن يددنمن هددلق املقولددة فهددو علددح د  ،وكددلل ال نسددت يع أن نقددو عكددك ل د ،
لكننا مع إع اء هامش احلرية املتنامي ،والتدرجيي ،اللي يندي يف النهايدة إ صدقش صي دية اليدافع ،وععلد
ميتل ميزانا ساساً يست يع من خالل التفري بني اخل أ وال واب.
لكددن جيددب اةصددارة إ أن املنددع التدام مددن أن يقدديا اخصددياق عالقددة مددع اخصدددقاء ،ثددا لبددار سددل ية ،قددد
تندي إ نتائج عكسية ،وانفالت غد ممدود يف أيدة فرصدة جيدد فيهدا اليدافع نفسد بعيددا عدن الرقابدة .فاليدافع
الددلي جيددد نفس د مروم دا مددن أي عالقددة سددليمة مددع أصدددقائ  ،سدديكون ات يددوم عربددة للتفل د وارتكدداب
اخخ دداء ددرد أن يتدداح ل د ددا  ،وكددلل اخمددر بالنس د ة إ الفتدداة .وال ددي ال يكددون دائمددا سددل يا ،فددن ن
نس ددمع كثد د ا م ددن الق ددص ع ددن أص دددقاء ق ددادوا أص دددقاءها ا ددو النج دداح ،وأخ ددلوا بي دددها إ ري د اثداي ددة
واالبتعاد عن اخل أ.
وهنددا مددن الفتيددات مددن ي ددادقن بعنددهن بعنددا ،فيمددنعن بعندهن بعنددا مددن القيددام بددأي عمددش مشددني أو
غ الئ  ،بش إن بعض الفتيات يت دبن عن والدة عديدة لشي ياهتن يف املدرسة أو اجلامعة مت علح يدد
صديقات كن منارة هداية ثن.
إننددا نعتقددد أن أسددلوب إع دداء احلريدة املتناميددة الدلي حتدددبنا عند  ،يع ددي الشديص مناعددة مت دداعدة ،خند
مثش امل عوم اللي يقوي اجلسا ،وجيعلد أكثدر مناعدة ومقاومدة .وإن م دار ة اليدافع واليافعدة ،والنقدا الددائا
معهم دا ددو مددا ميكددن أن يواعهدداق يف احليدداة مددن مشددكالت ومتاعددب ،يزيددد مددن ص درا ة اليددافعني ،وجيعلهددا
أكثر واقعية يف مواعهة أي ارئ يف ياهتا .ونعا اخسلوب أسلوب امل ار ة.
هددلق احلريدة الديت ندددعو إليهددا ،ال تعدديف يف ددا مددن اخ دوا أن ترتكدوا أبندداءكا دون أي نددوم مددن الرقابددة،
ولكنها الرقابة اليت هتدف إ ت ويب اخل أ عدن بعدد ،وب ريقدة ال تدندي إ إهدانتها ،أو التقليدش مدن بقدتها
بأنفسها.
ث ،أليس احلماية الزائدة تساوي اةمها  ،كما يقا ؟!.
(منقول عن اإلنترنت)

ص 63( :عالمة).
أسئلة النّ ّ

1د يش الكاتب إ خوف اخهش من إقامة أبنائها صداقات مع اآلخرين .إالم يرعع س ب خوفها؟()2
د إ اةفساد اللي ميكن أن تس الفتاة للفتاة ،أو الشاب للشاب
2د ا كر أبرين من لبار رمان الولد من اخصدقاء ،كما يرى الكاتب)4(.
د التفل عندما جيد الولد نفس بعيدا عن الرقابة .د ارتكاب اخخ اء د القيام بأعما مشينة...
3د أي ال رفني توافق الرأي؛ الكاتب أم اخهش؟ وملا ا؟()4
د عواب ر.
4د يف الفقرة الثانية مجلة صر ية .استيرعها ،و دد عناصرها ،ث ا كر س ب ارت اط اجلواب بالفاء)3(.
د من ينمن هلق املقولة فهو علح .
اسا الشرط :من /فعش الشرط :ينمن  /عواب الشرط :مجلة (فهو علح ).
د س ب ارت اط عواب الشرط بالفاء :خن اجلواب مجلة امسية.
5د يف الفقرة الثالثة اق .ددق ،وبني وييفت املعنوية)2(.
د أخلوا بيدها إ ري اثداية واالبتعاد عن اخل أ.
د وييفت  :يوبح اخبر اةجيايب للعالقة مع اخصدقاء.
6د ا كر التش ي الوارد يف الفقرة اخلامسة ،م يدنا عناصرق ووييفت )4(.
د أسلوب إع اء احلرية املتنامية مثش امل عوم اللي يقوي اجلسا.
د عناصرق :املش  :أسلوب إع اء احلرية / .املش ب  :امل عوم  /اخداة :مثش  /وع الش  :التقوية.
وييفت  :وبح اخبر اةجيايب خسلوب التعا ي حبرية مع الولد يف عالقات باخصدقاء.
7د د تنوع د الن دمائر يف الددنص .أع دط أمثلددة علددح تنوعهددا ،ث ا كددر وييفددة هددلا التنددوم مددن نا يددة اخسددلوب
واملنمون)4(.
بم املتكلا :ال ميكننا أن نقو د إننا نعتقدد /...بدم امليا دب :أن ترتكدوا د أبنداءكا /...بدم الاائدب:
قد تندي د أليس احلماية...
د من يث اخسلوب :ينفي علح النص يوية وتشويقا وي عدق عن الرتابة.
د من يث املنمون :يعيف أن املوبوم اللي يعاجل الكاتب هو موبوم يعني ويعيف ا تمع واخهش.
8د ما النمط الاالب علح النص؟ ا كر منصرين من منصرات )4(.
د النمط الاالب :الربهاين .من منصرات  :تنوم النمائر د استيدام أساليب التوكيد د أسلوب الشرط...
9د دد مجلة االستفهام الواردة يف الفقرة اخخ ة وبني ما حيمل من معىن)2(.

11د أعرب يف النص ما حتت خط)2(.
11د اكتب ال ي الشعري اآليت كتابة عروبية ،اكرا رموزق وتفعيالت وحبرق)5(.

علما فما ذاك من عمري
ولم أستز ْد ً

أكتسب ي ًدا
مر بي يوم ولم
إذا َّ
ْ

***
الكتابي 42( :عالمة)
في التَّعبير
ّ
يقو املثش الشائع" :قش يل من تعاصر أقش ل من أن ".
ان ل من منمون هلا املثش صار ا ومفسرا ما ينتج من عالقة املراه مع ص ة السوء ،وانعكاسها
السليب علح صي يت ومستق ل .

