
 

 السنـــــد:

         حبّ  الوطـن، وااللتصاق به، واإلحساس باالنتمـاء إليه، ھو شعور فطـريّ  غريزّي، يعمّ  

 الكائنات الحيّ ـــة، ويستـــوي فيه اإلنسان والحيـــوان  

        وألنّ  حبّ  اإلنسان لوطنه فطرة مزروعة فيه، فإنّ ـــه ليس من الّضروري أن يكون الوطن 

جنّ ـــةً  مفعمةً  بالجمال الطبيعّي، تتشابك فيھا األشجار، وتمتدّ  على أرضھا المساحات الخضراء، 

وتتفّجر في جنباتھا ينابيع الماء، لكي يحّبه أبناؤه ويتشّبثوا به، فقد يكون الوطن جافا ، أرضه 

جرداء، ومناخه قاٍس، لكنّ  الوطن رغم كلّ  ھـذا، يظلّ  في عيون أبنائه حبيباً، وعزيزاً، وغاليـاً، 

 .مھما قســا ومھما ساء.

ً  على اآلبـــاء واألّمھات؛ حيث يتوّجب عليھم أن يعلّموا أبناءھم حبّ ـــه،         و للوطن حقوقــا

وأن يغرسوا في قلوبھم القيم والمبادئ التي عليھم اّتباعھا، ويجب أن يحرصوا على بناء أوالدٍ  

أقوياءٍ  أصّحاء، جاھزين لخدمة الوطن في أيّ  وقتٍ  كان. ، فال يمكن الّتھاون مع من يسرق 

 األوطان ويستعمرھا، 

       و هللا  ليس علينا أن نخاف إذا قمنا بإنشاء جيلٍ  يضّحي بكلّ  ما يملك من أجل الوطن في كلّ  

 .موسم، فھو تاريخنا، وحاضرنا، ومستقبلنا الذي سيصنع أمجادنا، ويسّطرھا على مرّ  الّزمان.

--------------------------------------------------------- 

 األسئلـــــــة

 أفھم النّص : 6ن

 1-  ھــــات عنوانــا مناسبــا للنّــص ؟
؟عادة  هــــلماذا يحّب االنسان وطن -2  
؟ كيف يجھّـز اآلباء و األّمھـات أبناءھم للدفاع عن وطنھم -3  
ممتلئة  -يتمّســكوا   ابحث عن مرادفات ھذه الكلمات في النص : -4  

متوسط الثانية مستوى:

 
 
 

 
المتوسطة اإلخوة جودان متوسطة:  
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اتّباعھـا     -: مفعمة     ھات أضداد ھذه الكلمات -5  
 أتذّوق النّص : 2ن

من النــص  استعارة و اشرحھا استخرج  -1  

 أعرف قواعد لغتي : 

خط في النّـص هــتحتأعرب ما  -1  

ھات من النّص : -2  

 فعال أجوفا اسم زمــان اسما منقوصا
   

 

أنتن  -أنتم   -أسند الفعل يئس في األمر  الى ھذه الضمائر : أنت   -3  

 

 الوضعية االدماجية : 8ن

 

 الوطن أّمـــــنا الثانيــــــة  و أمانـــــة أجــــدادنا

رة من ثمانيــة أسطر تتحّدث فيھا عن  كيفيــة استرجاع ـــاكتب فقق ــعلى ضوء ما سب -
ه و ماذا ـــم نحن باستقاللـــه الشھداء من أجل أن ننعــــو ما قّدم  الغالـــيادة و طننــا ـــسي

. القسم ا الروابط النصيّة  وــــة موظّفــــاظ على ھذه الحّريــــا للحفـــــب علينــــيتوج  

              

 بالتوفيق
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