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أقلعت الطائرة و على متنها السلطان و ولداه في الساعة الثانية بعد الزوال في
اتجاه مجهول، و كانت من النوع الخاص بتدريب المظليين. فلم تكن بها مقاعد. و كان
على السلطان و األميرين أن يجلسوا على األرض، لم يكونوا يلبسون غير البيجامات
تحت الجالبيب الخفيفة. فكانوا يرتعشون من البرد خالل السفر الذي استغرق ثمان

ساعات. و طلب سيدي محمد ماء فقدموا له زجاجة من الجعة، و لما شرح أنه
مسلم ال يشرب الخمر ، ردوا عليه بأنه الشراب الوحيد الموجود بالطائرة و المعد

للعسكريين من ركابها الذين يفضلون الجعة على الماء. و لم يكن الملك و ولداه قد
تناولوا طعاما طول النهار، فطلبوا قطعة من الخبز، و لكن الجنود أجابوا بأن الطائرة

ليس فيها طعام ألنها ليست من النوع الفاخر.
و في العاشرة ليال وصلوا الى جزيرة كورسيكا، و كان الموظفون الفرنسيون الذين

استقبلوهم في المطار يجهلون كل شيئ عن وضعيتهم و الغرض من زيارتهم، حتى
أن أكبرهم حسب أنهم جاؤوا لقضاء االجازة. و نزلوا في دار الوالي الذي لم يأل

جهدا في التخفيف عنهم، و لكنه لم يكن بيده توفير كل ما يحتاجون اليه، ألنهم لم
يحملوا معهم متاعا و ال حتى فرشاة أسنان. و هكذا قضوا عدة أيام في البيجامات و

الجالبيب في جو خال من كل تسلية. و كانوا يمنعون من االتصال بأي شخص، و
حتى الخروج الى السوق لو سمح لهم به لم يكن مغريا، ألنهم لم يكونوا يملكون

نقودا.
و حين وصلت األسرة الملكية الى مدغشقر، وجدت المندوب السامي فيها رجال

و هو رئيس رجال يتصف بمزايا االنسان و ليس بالسجان. و كان له مستشار مؤقت
الدرك العقيد تويا الذي لم يكن يعرف عن سيدي محمد و المشكل المغربي اال

القليل مما قرأه في الصحف الفرنسية. و حين التقى به أيقن أنه ذهب ضحية دعاية
مغرضة و موجهة، فربطته به المودة و الوالء و االخالص، و أصبح صديقا لألسرة

الملكية. و لم يرتح سيدي محمد لمشروع نقله الى تاهايتي التي قررت السلطات
الفرنسية نقله اليها، ألنه يكره االبتعاد عن المغرب، و يرغب في أن يواصل أبناؤه

تعليمهم في مدغشقر، فطلب العقيد تويا أن يتدخل لدى فرنسا البقائه في
مدغشقر. و قد قبلت رغبته و تقرر أن تقيم األسرة الملكية في " أنتسيرابي".

و كان المغرب طبعا أهم ما يشغل باله طوال النهار، فكان يلتقط أخباره من االذاعة و
الصحف، فاذا كانت هذه األخبار سيئة سهد يصلي حتى الفجر. و قد وصف أحدهم

حالته في مدغشقر بقوله : لكونه انسانا كان محمد بن يوسف يتألم، و لكونه
مسلما كان يقبل قدره، و لكونه مناضال كان يصمد في سبيل تحقيق حقوق بالده.

روم الندرو، محمد الخامس ، ترجمة ليلى أبو زيد
90/86 ص شركة النشر و التوزيع المدارس، ط2000
بتصرف
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األسئلة

اقرأ النص قراءات متعددة قبل أن تشرع في االجابة على األسئلة التالية، بوضع
في الخانة المناسبة x عالمة

O حضاري O وطني O اجتماعي أ ـ حدد مجال النص (05ن):
O سكاني

O روم الندرو O ليلى أبو زيد ب ـ من مؤلف الكتاب ؟(0.5ن) :

ج ـ حدد الشرح المناسب لكلمة " مغرضة " حسب معناها في النص : (1ن)
O ناجحة O هادفة O مشهورة

في الخانة x د ـ من بين األفكار التالية فكرة عامة مناسبة للنص، ضع عالمة
المقابلة لها : (1ن)

ـ نفي الملك و ولديه على متن طائرة فاخرة في اتجاه مدغشقر حيث استقبلوا
O استقباال حارا

O ـ نفي الملك و ولديه الى جزيرة كورسيكا مع تمتيعهما بكل الحقوق
ـ نفي الملك و ولديه على متن طائرة خاصة الى جزيرة كورسيكا و حرمانهم من كل

O معالم الحياة الفاخرة

و ـ ضمن العبارات التالية جملة تدل على أن قرار نفي الملك تم على حين غرة :
(1.5ن)

O ـ أقلعت الطائرة في اتجاه مجهول
O ـ لم يحملوا معهم متاعا و ال حتى فرشاة أسنان

O ـ لم يكونوا يملكون نقودا

ز ـ استخرج من النص العبارات التي تدل على : (1.5ن)
ـ وطنية الملك = ..............................................

ـ ورعه = ...................................................

ـ صبره = ...................................................

د ـ لكونه انسانا كان يتألم ، كلمة " انسانا " الواردة في الجملة لها اعراب واحد
(2ن) أمام االعراب الصحيح : x صحيح بين االعرابات التالية ، ضع عالمة

مفعول O مفعول به للمصدر منصوب O خبر المصدر منصوب
O به منصوب

(2.5ن) ح ـ صغ من الفعل " احتسى " المشتقات التالية (مع الشكل) :
اسم الفاعل = ..................

اسم المفعول = .................
المصدر = ......................

أصل الكلمة = ..................
ما وقع فيها من ابدال = ...............
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(4.5ن) ط ـ امأل الجدول بما هو مطلوب (مع الشكل) :
سبب التغيير نوع االعالل أصلها الكلمة

يزول

دنت

مطوي

(2.5ن) ي ـ بين ما في الكلمات من ابدال (مع الشكل) :
أصلها الكلمة

رواء

ازدهاء

دعاء

(2.5ن) ك ـ صغر ما يلي :
تصغيرها الكلمة

نار

عين

حوافر

أعالم

ماء

أنعم
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