
تهافتنا، ندحن تالمذة الّصّف الرابع األساسي " "، مع فأّيار، دحان اليوم المنتظر،  8في دح  وم األي
ما إن وطئت و . "شارل  يغول"إلى مطار الطائرة طار بيروت. وعن  دحوالى الثّامنة، أقلعت بنا مأهالينا إلى 

ّجهة إلى المسادحات أبصارنا متا، وكانت بنا الباص إلى "لوار" في فرنس المطار دحّتى اّتجهأق امنا أرض 
 أخرى. الصفراء تارة   "الكولزا"ومسادحات  تارة  الشاسعة راء الخض

وفي خضراء الشامخة. اّلذي تدحوطه األشجار النزهة قرب المستنقع ب عن  الوصول، استأنفنا ردحلتنا
بع  . من الصخور الكبيرةخمة مكّونة ة ض، وهي طاوالت دحجريّ ناطيرالمأو  ال ولمن قص نا، اليوم التالي

ا خالل هذه كان ال بّ  . فيه مع ال ليلة السيادحّية ذلك، انطلقنا إلى  ير فونتوفرو دحيث كانت لنا جولة أيض 
 دح يقةوال اته األخيرةقرب قصر امبواز دحيث أمضى ليونار و  افنشي سنو  "كلو لوسي" من زيارةالردحلة 

 "مبوازأ"قصر . من "الكلو لوسي" انطلقنا إلى مخّل ة ذكراه اكتشافات ليونار و  افنشيفيها  ُعِرضتاّلتي 
 تن، دحيث كان لنا موع  مع "قصر شوفرني. كذلك، قمنا بزيارة لى البيوت القرمي ّية الّرما ّيةاّلذي يطّل ع

ردحلتنا . وانتهت ، قمنا بزيارة قرية ق يمة بنيت في الكهوفكذلك نزهة في المركب." وانتهت الزيارة بتن
دح  عن رأيه بهذه الردحلة وهكذا تعّ  ت اآلراء فعّبر كّل وا .الّرائعينشامبور بزيارة قصري شينونسو و 

 .وماتنا عن تاريخ فرنساممتعة اّلتي أغنت معلال

 يارا: كانت الردحلة جميلة ج ًّا وأوّ  أن أزور هذه المنطقة من ج ي . تعّلمنا أن نكون مسؤولين عن أنفسنا.

 .ّ  أن أزور الكلو لوسي وقصر شوفرنيفرنسوا: أو 

 تعّلمنا أن نساع  بعضنا البعض.مارك: 

 شريف: أدحببت المدحترفات اّلتي شاركنا فيها.

 سام: أدحببت القصور الجميلة.

 ّلمت الكثير عن تاريخ فرنسا.ع اني: ت

 أن ريا: اشتقت إلى عائلتي ولكن تعّلمت أن أّتكل على نفسي.

 ولكّنني استمتعت كثير ا.كريس: اشتقت إلى عائلتي 

 تارا: أدحببت األطباق الفرنسّية وتسّليت كثير ا.

 ليا: أدحببت القصور وكان ل ّي الكثير من األمور اّلتي أوّ  أن أخبرها ألهلي.

 كارل: كنت سعي  ا ج ًّا مع أص قائي.



 تيو: أدحببت الردحلة كثير ا.

 كريستي: أر ت أن أبقى هناك مّ ة أطول.

 ردحلة وأوّ  أن أزور المنطقة من ج ي .ماريو: أدحببت ال

 ايفان: أدحببت قصري شامبور وشوفرني.

 لين خوري: تقّربت من أص قائي خالل هذه الردحلة.

 هوغو: أدحببت طريقة الّ ليل السيادحي في إخبارنا تاريخ فرنسا.

 كيم: للمّرة األولى أرى قصور ا جميلة.

 مريم: كانت التجربة رائعة ج ًّا.

 ن أّتكل على نفسي. أدحببت الّردحلة كثير ا.سارا: تعّلمت أ

 أنطوني: أوّ  أن أزور هذه المنطقة من ج ي .

 مدحّم : أدحببت القصور كثير ا.

 لين القايم: مّر الوقت بسرعة ألّننا استمتعنا كثير ا.

 جوليان: تعّلمت الكثير.

 سامي: أدحببت استقبال األهل لنا، فق  اشتقنا إليهم كثير ا.

 


