
 

 موفقون إن شاء ّهللا 

 
 
 
  
  
 

   :الّسند
  

وخالل ھ�ذه الرحل�ة . یكبر لیجد نفسھ في مجتمع اني وھو أسرتھ، ثمّ ھ، ثم یخرج إلى وطنھ الثّ إنسان ھو رحم أمّ  ل لكلّ الوطن األوّ 

م�ن  مّ األف�ي المرحل�ة األول�ى تعط�ي .. اعتماده على من حولھ قلیال قلیال، حتى یصل إلى حالة من القدرة على العطاء لنفسھ ولمن حولھ یقلّ 

الث�ة یعط�ي المجتم�ع م�ن خ�الل انی�ة تعط�ي األس�رة م�ن وقتھ�ا ومالھ�ا وجھ�دھا تربی�ة ل�ھ، وف�ي المرحل�ة الثّ لھ، وفي المرحلة الثّ  دمھا غذاءً 

  . ھایة قادرا على المشاركة في بناء ھذا المجتمععلیمیة قدرات تمھیدیة وتنمویة؛ لیصبح ھذا المواطن في النّ مؤسساتھ التّ 

غیر، فلیست عنده حریة طعاما لھذا المواطن الصّ  یعطي من دم األمّ  أنْ  ال یملك ھذا الوطن إالّ ) رحم األمّ (ل في الوطن األوّ                  

ھ إلى أسرتھ تلعب العاطفة دورا ھاما في عملیة العطاء، ویكبر اإلنسان اختیار أن یعطي أو أن یمنع، ثم إذا خرج ھذا المواطن من رحم أمّ 

  .ة فیھعند المجتمع مرتبطا بظروف ھذا المجتمع المادیة واإلنسانیة و االجتماعیة المستقرّ  ھویصبح حقّ 

 ك�لّ  المجتم�ع ف�إنّ  ظ�روفمعھ واج�ب، ومھم�ا كان�ت  حقّ  ة والوفرة، وكلّ عف والواجبات في ساعات القوّ الحقوق في ساعات الضّ 

مدین بصورة أو بأخرى لھذا المجتمع، وف�ي رقبت�ھ حق�وق ال ب�د م�ن أن  فھو مَّ ھ وأسرتھ ومجتمعھ، ومن ثَ ا من خالل أمّ مواطن فیھ أخذ حقّ 

  .عي في خدمة مجتمعھ بالقدر الذي یستطیعھیؤدیھا بالسّ 

إنس�ان م�دین  ك�لّ  وهللا إنّ ... أنا تربیت في الجزائ�ر ولكن�ي س�أرد دی�ن ھ�ذه التربی�ة ف�ي الع�راق : ولیس ھناك مواطن عالمي یقول

على أن تكون مواطن�ا ص�الحا متس�لحا ب�العلم متفانی�ا ف�ي مثابرت�ھ م�ن أج�ل ازدھ�ار و رق�ي وطن�ھ ، و ك�ن لمجتمعھ الذي نشأ فیھ ،فاحرص 

  .                     لد للذود عنھكالجدار الصّ 

   -بتصرف  -ترنت عن اإلن                                                                                                                

  

  
  :األسئلة

  )  ن 06:( أفھم النص 
  .ــ ھات عنوانا مناسبا للنص1
  ــ ما مفھوم الوطن؟2
  ــ ما ھي المراحل  التي یمر علیھا المواطن حتى یصیر قادرا على خدمة وطنھ؟3
  )المساھمة ، السخاء (ــ ابحث عن  معاني الكلمات التالیة في السند  4

   ) ن  02:( أتذوق النص 
  .د أركانھ ــ استخرج من النص تشبیھا وحدّ 1
  .ــ استخرج من النص طباقا و بیّن نوعھ2

  )ن04:(أعرف قواعد لغتي
  .ــ أعرب ما فوق الخط في النص1
  .د عناصره قسم وحدّ  ــ استخرج من النص أسلوبَ 2
  )یَصُل ( ــ وضح التغیرات التي طرأت على الفعل   3
 كلّ  وهللا إنّ ... سأرد دین ھذه التربیة في العراق  : (في العبارة التالیة وبین وظیفتھا ــ عین عالمات الوقف الواردة 4

 ). إنسان

  ) ن08:(الوضعیة اإلدماجیة
  :السیاق

یعد العلم الوطني من رموز السیادة الوطنیة و مثاال واضحا عن تضحیات أسالفنا بالنفس و النفیس للذود عن الوطن    
 .  

  :التعلیمة
ا سبق اكتب نصا من عشرة أسطر تعلق فیھ على حبك لوطنك وممجدا لتاریخھ و موجھا أصدقاءك إلى على ضوء م

  .اإنشائی ا، أسلوبامجازی ا، تعبیرمثاال ضرورة التعلم من أجل بناء الوطن و الحفاظ على أمانة األجداد، موظفا فعال
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