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اً  كانت-1 ّ  أمّ  كانت اليت الطّب  مهنة عن تنازلت ، البكر طفلها والدة عند ة.مثالي

س كي متارسها ا، عن رويداً  رويداً  ابتعدت .لرتبيته نفسها تكرّ  إىل حتتاج فالصداقات صديقا
ن أن .أوالدها لغري وقت لديها يكن مل .ووقت عناية يها جديدة روابط تكوّ  يعد مل وتنمّ
ها ها يعد مل حال أّي  على .يهمّ فت. أوالدها سوى بالفعل شيء يهمّ  ة،القراء عن أيضاً  توّق

 أضاعت هي ! اليد متناول يف السعادة جتعل بالسفر، تسمح ،حياة طريقة القراءةرغم أّن -5
ة هلا يعد مل ،القراءة طعم ّ    .وقت وال القراءة على شهي

  
اً  أصبحت شخصاً  تعد مل هي ّ  امللّذات بالطبع نسيت .أمّ  .تفرحها كانت اليت ةاليومي

ّ  أن .مؤسف أمر هذا َ تربـ ّ  همي ُ  ما ليس شخصا تعد مل أم  يعيشوا أن يفّضلون كانواد،األوال وّدهي
ة امرأة من بدالً  سعيدة امرأة مع ّ  .السعادة ألنفسهم وجييزون  سعيد بشخص فيتمثّلون ضحي

 . أيضاً  أنت وشخصك آخرون وأشخاص مشاريع اهتمامك يثري أن تتطّلب والسعادة-10
 . وبيوتاً  وأوالداً  ورجاالً  نساء يطفئ هو .شائع هذا التفاهم سوء     
ات من األوالد سعادة ألنّ  ،مؤسف أمر هذا     ّ هات أولوي  يف األوالد يكون لكي ولكن .األمّ
دة حالة ّ دة حالة يف تكون أن األمّ  على ،جي ّ  . جي
هات إعالم جيب     ّن  بأن األمّ ِ كَ  سعاد هات واجبهّن  من ساءن   . كأمّ

  
" عن أشياء بسيطة" لندى مغيزل نصر (بتصرّف)  

  

  

  

  

  

ات  -= يسمحونجييزون  -يريده  =يوّده -liens= روابط  شرح مفردات : ّ  s’identifien àيتمثلون  =  -  Priorités= أولوي



 أسئلة حول فهم النّص وتحليله

  (عالمتان)يف هذا النّص ؟  األمّ املذكورة  ماذا أصبحت تعرف عن - 1
ة - 2 ّ  عالمات)3(؟  مل يصفها الكاتب باألمّ املثالي
فات هذه األمّ هل تعتقد ان الكاتب  - 3 ّد تصرّ ر جوابك.  ينتقدهاأم  يؤي  عالمات)3(؟ برّ
دة ، على األمّ أن تكون يف حالة  " لكي يكون: قول الكاتبإشرح  - 4 ّ األوالد يف حالة جي

دة؟ ّ  عالمات) 3( جي
هات كاألمّ املذكورة يف النّص؟ - 5 ، نرى ، يف عصرنا هذاهل ما زلنا برأيك مل تتصرّف بعض األمّ

هات كهذه؟   عالمات)3( .(سبعة أسطر)أمّ
ر اختيارك. - 6  عالمات)3( اخرت عنوانا للنّص، وبرّ
 )عالمات3( املناسبة للجمل اآلتية :جد يف النّص الرتمجة  - 7

-Elle avait oublié les plaisirs de la vie quotidienne qui la rendaient heureuse et c’est 
bien dommage. 

- La lecture est un mode de vie qui te permet de voyager et qui rend le bonheur à 
portée de main. 

-Ils auraient préféré vivre avec une femme heureuse et non avec une victime. 

 

  (عشرون عالمة) في التعبير الكتابيّ 

  :الثالثة عاضيإختر موضوعا من المو 
 ؟ وملاذا ؟ موافق أنت هل" بالسفر تسمح ة القراء" - 1
 ؟ أطفاهلا لرتبية وقتها كلّ  بتخصيص املرأة سعادة تتحّققق هل - 2
ا  - 3 فا ك تشبه يف تصرّ ة اليت يتحّدث عنها الكاتبأمّ ّ فها هذا،األمّ املثالي  ، ولكنّك تعاين من تصرّ

يا  ك... متمنّ فتشكو أمرك إىل صديق وتعّرب له عن رفضك للتضحيات الزائدة اليت تقّدمها أمّ
ا بفرح وانفتاح رؤيتها من جديد تعيش   ...حيا



  :إجابة مقرتحة
  

ا كانت طبيبة وقد توقفت عن  .1 ّ مزاولة هذه املهنة، ختّلت عن أصدقائها، أصبحت أعرف أ
ا  احّب للمطالعة ولكنه اطالع ولديهوأمهلت الصداقة، مثقفة تُ  أيضا أمهلت هذه اهلواية ألّ

هااأصبحت أمّ  ا كّل (السطر  شيء إّال ألوالدها.ومل يعد لديها وقت ل ، وأصبح أوالدها حيا
1+2+3+4( 

ة  .2 ّ ا تكرّ يصفها الكاتب باألم املثالي م وتسهر على راحتهم وال ه كلّ س وقتها  ألّ تمّ  ألوالدها: 
ا ألجلهم، و  ،تمّ بأحد أو بشيء سواهم ا أمهلت ذا ّ تنازلت عن كل ما حتّب، مهنتها حىت أ

ا وأصدقائها من أجل أوالدها.  املقطع األول)( وهوايا
فات هذه األمّ  الكاتبأعتقد أن  .3 فاينتقد و  ينتقدها بل ال يؤيد تصرّ ّ  اتصرّ ه يقول إ  وألسف األّن

ّ  امللّذات تركت ا أصبحت حزينةً،تفرحها كانت اليت ةاليومي ويظهر  )8+7(السطر  ، أي أ
 امرأةال مع  سعيدة امرأة مع يعيشوا أن يفّضلونأوالدها كانوا أّن  يعترب انتقاده واضحا عندما

ة ّ ّدد معىن السعادة )، وعندما ح10+9فيحزنون معها ويشعرون بوخز الضمري...(السطر  ضحي
ا بسعادة األمهات... (السطر  ّ  )  13+12انتهى ليقول إّن سعادة األوالد مرتبط ارتباطا أساسي

هات إعالميجب   بعربة وأمثولة طلبية : ختموأخريا  ّن  بأن األمّ ِ كَ  سعاد  واجبهّن  من ساءن
هات  )14(س" كأمّ

م أوالدها معىن  .4 ؟ كيف ألمّ حرمت نفسها من ملذات الدنيا كافة  الفرحكيف ألمّ حزيتة أن تعّل
ع أن يسعد أوالدها.؟  أن تتوّق

ا عاشت وكربت  يف بيئة فرضتإّن تصرّف األم طبيعيّ  .5 ا بتضحيتها هذه  ألّ ّ عليها واعتقدت أ
هستسعد أوالدها !  نا ما زلنا يف عصرنا هذا نرى أمّ ات كهذه تبذل كل ما بوسعهّن واملؤسف أّن

! ولكن من الواضح  أوالدهّن وهّن جيهلن أّن هذا التصرّف وهذا التفاين ال جيديان نفعاً  لمن أج
فها تصرّف األمّ  ة اليت يناقض تصرّ ّ أيضًا أن يف عصرنا هذا ظهرت امّ جديدة هي األمّ املخملي

 املثالية.
 ؟ : أمّ مثالية أم ضحيةّ نّص لعنوان ا .6

 
رت  ات عدة وهذه األم هي الشخصية األساسية اليت يتكلم اخرتت هذا العنوان ألّن كلمة أمّ تكرّ مرّ

ة... ّ ق باألمّ : أم مثالية، ضحي   عليها النّص إضافة إىل احلقل املعحمي املتعّل



ة ّ  والكاتب ينتقد هذه األمّ ويصفها بالضحي
ّ  امللّذات بالطبع نسيت - .7  )8+7(السطر .مؤسف أمر هذا .تفرحها كانت اليت ةاليومي
 )5. (السطر اليد متناول يف السعادة جتعل بالسفر، تسمح ،حياة طريقة القراءة -
ة امرأة من بدالً  سعيدة امرأة مع يعيشوا أن يفّضلون كانوا - ّ   )9+8. (السطرضحي


