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  األستاذة:بن عثمان

 األســــــــــــــــــــــــــــــــئلةة

  ـ افهم ن��  : (6ن)1

1 ح عنوانا مناس�ا للنص                                       ـ  ن1    اق��   

2 ن1 ـ %أي مناس�ة كتب المؤلف هذا النص                            

3 � جملة من ا+شائك    
ح 9لمة : ابتهاجا  ثم و ظفها /. ن2 ـ ا>;  

4 � جملة من انائك           
� ضد 9لمة أساء و وظفها /.

�Bن2ـ ها

 ـ اتذوق النص: 2ن2

1 . نوعه                              FGHالنص ط�اقا استخرجه و �
ن1/.   

2 . نوعه                FGا و بLا ا+شائHMج من النص أسلOن1 ـ استخ  

   ـ افهم قواعد لغتي:4ن3

� النص                                                  
ن1اعرب ما تحته خط /.  

1.5: اسم مXان ـ  حرف قسم ـ اسم ممدودا      استخOج من النص   

. ما طرأ علLه من تتغي�F : وجد  FGا^ االمر ثم ب �
�B1.5اسند الفعل اال        

� فقرة من 10اسطر ع�d عن شعورك 4
ـ الوضعية االدماجية: 8ن  ع�d هذا الjاتب عن ح�ه لوطنه %أسلHMه الخاص . /.

نمط التوجLه اتجاه وطنك و ماذا ستقول له لو سمعك موظفا    .    

   %التـــــــــــــــــــــــــــــــوفيق                                                                                  

الفرض الثاني للفصل األول لمادة  

 اللغة العربية

  :السند

و يكفيني اني  ’في عيد الوطن ليس أمامي اال ان اكتب ابتهاجا بهذا الوطن و ليس امامي اال ان أزغرد لهذا الوطن      
استنشق عبيره كل صباح و التحف سماءه كل مساء و عندما اصحو من نومي احمد هللا أني أعيش حب هذا الوطن فكل 

و كل كلمة اصدح بها في حب وطني ادرك انها تخرج من فؤادي. ’ حرف اكتبه لهذا الوطن اعلم انه يخرج من شراييني 
طن الذي فرحنا على ترابه و أسعدنا االنتماء اليه و اليوم نقف موقف أنت الوطن الذي عايشناه وعشقناه وانت الو

  . المسرورين ألننا تذوقنا طعم الحرية على ارضك

يا سيد األوطان و نحن نحتفل باستقاللك و نبتهج لك نطلب منك ان تسامحنا نعم بعضنا اساء اليك و هو ينعم بكل هذه      
ال يدرك قيمة ان يكون له وطن بحجمك و مكانتك و لذك في يومك الجميل نطلب  الخيرات في جنباتك و اساء اليك و هو 

   .اليك  ان تسامحنا  و اقسم باE  اننا سنسأل عنك يوما ماء فخدمتك و حبك من االيمان و على الجميع ان يدركوا ذلك

   "  سلسلة التحدي بتصرف"                                                                                                 
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