
TEXTE

«الباندا» يطارد شاّبات سعوديات
"الباندا" هاتف جّوال مزّود بخدمة الكاميرا مع إمكان التصوير بطريقة الفيديو. ويتمّتع 
بخدمة تسمح بتبادل الصور . إّال أن سوء استخدامه في أوساط الشباب جعل السيدات والشاّبات 
السعوديات في توّتر دائم الحتمال نشر صورهّن في المجالس الشبابية ،  أو على االنترنت . 
هذه األسباب دفعت بعض صاالت األفراح والفنادق إلى منع دخول المدعّوين الذين يحملون 
أجهزة الهاتف المزّودة بخدمة الكاميرا ، وجعلت قرار بيع "الباندا" بعد شرائه واستعماله أمرا 

مستحيال ، وباتت الغالبية تفّضل التخّلص منه عن طريق إتالفه .
هدى حسين التي تعّرضت للتصوير من جانب مجموعة من الشباب أثناء ممارستها 
لرياضة المشي تقول : « أمارس رياضة المشي في شكل شبه يومي برفقة ولدي ، إّال أّن 
وجوده بجواري لم يردعهم . فقد الحظت اقتراب سيارة في داخلها مجموعة من الشباب ال تزيد 
أعمارهم عن العشرين عاما يلّوحون لي بجّواالتهم من نوع "الباندا"، وبالفعل رأيتهم يلتقطون 
الصور ومع اقترابهم أكثر رفع أحدهم صوته قائال : « شاهدي نفسك على األنترنت » إّال 
أّن الحّظ لم يخدمهم في ذلك إذ تمّكنُت من التقاط رقم السيارة واإلبالغ عنها بعد توّجهي إلى 

المنزل ورواية ما جرى لي لوالدي ».
تجربة نفين راسم مع الظاهرة مختلفة بعض الشيء : « كنت في زفاف إحدى قريباتي 
ومن المعروف أّننا نأخذ حّريتنا في أفراحنا خصوصا من ناحية اللباس ، وذلك لعدم وجود 
االختالط فيها . الحظت امرأة ترفع جّوالها من نوع "الباندا" اللتقاط صورة لي ، فما كان 
مّني إّال التوّجه إليها في شكل مباشر وسحب الجّوال من يدها ثم وضع الجهاز داخل كأس 
العصير ومن ثم غمرته بالماء مّما أثار غضب السيدة فدخلت معها في مشاّدة كالمية انتهت 

بخروجها من الحفلة ».
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I.  COMPRÉHENSION DU TEXTE

١. تحليل النّص - أجب بالعربية عن األسئلة التالية :
أ. أين تجري أحداث النص ؟

ب. ما هي المشكلة المطروحة ؟
ج. ماذا حدث لنيفين راسم ؟ وكيف كان رّد فعلها ؟

...» (السطر ١) إلى «... بتبادل الصور .»  ٢. ترجم النّص إلى الفرنسية من «الباندا هاتف جّوال
(السطر ٢).

١. تصّور الحوار الذي يدور بين هدى حسين ووالدها .

٢. أحدث استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة (ومنها الهاتف الجّوال) تأثيرا كبيرا على 

سلوك األفراد وعاداتهم . ناقش ذلك معتمدًا على تجربتك .

II. EXPRESSION PERSONNELLE

عالج بالعربّية أحد الموضوعين التاليين :

Travail à faire par le candidat

REMARQUES GÉNÉRALES POUR L’ENSEMBLE DES EXERCICES PROPOSÉS: 
Le candidat devra présenter les exercices dans l’ordre

et numéroter les réponses conformément au sujet.
Les réponses en arabe ne seront pas vocalisées.

2 heures - Coefficient 2




