
حبُّ الوطِن
املقطع 2 :



   الكفاءة الختامية للمقطع:

ــا عــن شــهيد مــن شــهداء الثّــورة الجزائريّــة املجيــدة، بلغــٍة ســليمة،  ــا بطوليًّ »ينتــج املتعلّــم نصًّ

ــارة   ــاء اإلش ــت وأس ــا: الّنع ــف، موظّف ــّرد والوص ــن ال ــه ب ــع في ــة، يجم ــا وطنيّ ــُه قيّ ُن يَُضمِّ

ــاس«. ــبيه والجن ــل والتّش ــة والفاع ــاء املوصول واألس

امليادين ووضعيات التعلّم

الوضعية التّعلّميّةامليدان

فهم املنطوق 
وإنتاجه

إليك مجموعة من الّنصوص ذات طّابع وطنّي:

ا. 1– أحسِن االستاع إليها لتُحِسَن التحّدث، وسّجْل ما تراه هامًّ

2–  ارشح األلفاظ الّصعبة واستوعب أفكارها.

ا للرّّد  3–  تناول الكلمة وأنتج الّنّص شفاهة، ثّم أعرضه عىل زمالئك بلغة سليمة وكْن مستعدًّ

عىل مالحظاتهم.     

فهم املكتوب 

) قراءة مرشوحة (

إليك نصوصا مبضامينها الوطنية للقراءة والرّشح والفهم:

، قراءة واعية واستخرج منها قيَمها املتنّوعة. 1–  اِقرأ هذه الّنصوص باْسرتساٍل وتأنٍّ

2–  ارشح بعض األلفاظ لترثَي رصيدك اللّغوي.

3–  ناقش بناءاتها الفكريّة وأساليبها وبعض املوارد املجّندة فيها.

فهم املكتوب

)دراسة الّنّص األديب(

إليك نصوصا إبداعية شعرية بطابعها الوطنّي:

1–  اِقراْها قراءة شعرية معّبة.

2–  ذللّْل ما يصادفك من صعوبات لفظية.

3–  قْف عىل بعض الجوانب الفنيّة فيها.

الكفاءة الّشاملة
يتواصـل التّلميـذ بلغـة سـليمة، ويقـرأ قراءة مسرتسـلة، منّغمـة نصوًصا مركّبـة رسدية وصفية 

ال تقـّل عـن مئة وسـبعن كلمـة، وينتجها مشـافهًة وكتابـًة يف وضعيات تواصليـة دالّة.
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فهم املكتوب 
)قراءة مرشوحة(

أعود إىل قامويس:
أفهُم ّنّص:

أقرأُ الّنّص
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أعود إىل قامويس:أعود إىل قامويس:
أفهم كلاميت:

ــرة:  ــه. الفط ــتدعيه وتتطلّب ــه: تس تقتضي
ــدٌة:  ــص، عائ ــس: تخصي ــة. تكري الطبيع

ــٌة. راِجَع

أرشح كلاميت: 
. ُمْضَغة. نفعٍ عامٍّ

ُحبُّ الوطِن من الإيمان

َثابٌِت في  َمْعنَاَها َصِحيٌح  ِلَنَّ  اْلُمْسِلِميَن،  َأْلِسنَِة  َعَلى  َداِئًما  َتْجِري  َكِلَمٌة 
ِمْثُل  إَِلْيَك  َأْحَسَن  َوَمْن  إَِلْيَك،  َأْحَسَن  َمْن  ُتِحبَّ  َأْن  يَماِن  اْلِ ِمَن  ْساَلِم.  اْلِ
َفَعَلَقًة  ُنْطَفًة  ِمنُْه  ُكنَْت  ِذي  الَّ ُم  الدَّ َن  َفَتَكوَّ َك،  َوُأمُّ َأُبوَك  ى  َتَغذَّ ِمنُْه  َوَطنَِك؟ 
َفُهَو  َلَبنَِها، تغّذيَت أنَت اآلخُر،  َك َوِمْن  َفُمْضَغًة، ُثمَّ َخْلًقا آَخَر، ُثمَّ ِمْن َدِم ُأمِّ
َوَمْسَرُح  ِغَذاِئَك،  ُة  َوَمادَّ تكوينَِك،  َأصُل  وحيوانِِه  ونباتِِه  وهواِئِه  ومائِه  بُِتَرابِِه 
ُطُفوَلتَِك وشبابَِك. كيَف َتكوُن ُمْؤِمنًا إِذا لْم ُتِحبَّ هذا الُمْحِسَن اْلَعظِيَم؟ َوَما 
َجاَء اِلْساَلُم في َمَحبَِّة الوطِن إاِلَّ بَِما َتْقَتِضيِه اْلِفْطَرُة، ويقَبُلُه العقُل، ويعترُف 

بِِه حكماُء المِم.

َلَها  ويبيُِّن  َوَطنََها،  ُتِحبَّ  َأْن  العربيَة  المَة  َينَْصُح  »هْيريو«  اْلَعالُِم  َفهَذا 
َها َلُه، ِلَنَّ  كيف ُتِحبُُّه، َفَيْدُعوَها إِلى اِلخالِص لَِوَطنَِها، وأْن تجعَل حياَتَها ُكلَّ
المحّبَة الّصادقَة تظهُر في اِلخالِص وَتْكِريِس الَعَمِل. والخالُص َأْن تعمَل 
تكوَن  َأْن  العمِل  وتكريُس  َوَطنَِك،  َأْبنَاُء  َعَمَلَك  َوَأْنَكَر  َأْنَكَرَك،  َوَلْو  لَِوَطنَِك 
ُهْم ُدوَن  جميُع َأْعَمالَِك عائدًة بالخيِر على وطنَِك، فتستطيع َأْن َتنَْفَع النّاَس ُكلَّ
َأْن ُتِضرَّ بَِوَطنَِك، فتكون قد َخَدْمَت َوَطنََك بَِما َزَرْعَت َلُه ِمْن َمَحبٍَّة في قلوِب 

من أْحَسنَْت إليهم من النّاِس.

أوطاًنا  َتُضرَّ  انفْع وَطنََك وال  الناِس،  أوطاَن  تبغْض  َفَأِحبَّ وطنَك وال 
ِلَْن تكوَن مصَدَر محّبٍة شاملٍة ونفٍع عامٍّ. اجتهْد  ُأْخَرى، بل 

عبد الحميد بن باديس

ــنة 1.  ــىل ألس ــاً ع ــري دامئ ــي تج ــة« الت ــوُد »بالكلم ــا املقص م

املســلمن؟ 

كيف عرّف ابُن باديس الوطَن؟2. 

هــل يف إمكانــك أن تكــوَن ُمْؤمًنــا مــن غــرِ أن تُحــبَّ َوطََنــَك؟ 3. 

ــل إجابَتَك. علّ

َة العربيَّة؟	.  بم نصَح العالُِم »هريو« األمَّ

ما هو مفهوم اإلخالِص الذي قّدمُه الكاتُب؟	. 

كيــف نتعامــل مــع األوطــاِن األخــرى مــن وجهــة نظــِر 	. 

الكاتــِب؟



 أنجُز تماريني في البيت:

البناء اللّغوّي
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 قواعد اللغة

االِستنتاج

االِستنتاج

أ- أتعلُّم قواعَد لغتي:

لقد تعرّفَْت في المقطع الّسابق على الّنعّت الحقيقّي، فما هو؟

ِفيَم يطابق منعوتَه؟

واآلن الحظ العبارة اآلتية لتعرَف نوًعا آخر من الّنعت: 

»حبُّ الَوطِن ِمن اإليمان، كلمٌة تجري على ألسنِة المسلمين َصحيٌح ثابٌت معناها«.

- عالََم تدّل كلمتا )صحيٌح – ثابٌت(؟

-  ما هو المنعوت؟

-  ما عالقة الكلمة )معناها( بالكلمتين )صحيٌح – ثابٌت( ؟ - كيف نسمي هذا الّنعت؟

-  إًذا ما هو الّنعت الّسببّي؟

الّنعت الّسببّي هو ما َدلَّ عىل صفٍة من الّصفات تتعلّق مبنعوتِه.

-  فيم يتبع النعت الّسببي منعوته؟

-  ما الصورة التي يلزمها النعت الّسببي؟

-  فيم يطابق النعت الّسببي ما بعده؟

يتبع الّنعُت الّسببيُّ منعوتَه يف اإلعراِب والتّعريِف والتنكرِ.

ويلزم صورَة اإلفراد. ويتبع ما بعده يف التّذكر والتّأنيث. 

ب- أوظُّف تعلّماتي:

- هات أمثلًة تشتمل على نعوٍت سببيٍة.

- عيّن الّنعَت الّسببّي، وبيّن أوُجَه المطابقة لمنعوته ولَِما بعده فيما يأتي: 

» صاَحبُْت زَميالً كريًما ُخلُقُه، أبيًَّة نَْفُسُه، صالًحا َعَملُُه، نِقيًَّة َسِريرَتُُه، حسًنا كالُمُه«.

1- عيّن مّما يأتي الّنعَت الّسببي وبيّن وجَه المطابقة بينه وبين منعوتِه، وبينُه وبين ما بعده:
ُم أِريَج زهراتَِها المتفتَِّحِة أكَْماُمها المْنبَِعِث َشَذاَها  ُل في جَنباتَِها وأتَشمَّ » في َصبَاِح يوٍم ُمْشرٍِق زرُْت حِديَقًة جميلًة، أتنقَّ
اًحا، َوأَتَفيَّأُ ِظالََل أشَجارِها الباِسَقِة أْغَصانُها، وأْسَمُع تَْغِريَد طُيُورَِها الجميَل َوقُْعُه، وكأنَُّه لَِساُن الطَّبيَعِة يْشُكُر  ِعطْرًا فَوَّ

الَخالَِق على بديعِ ُصْنِعِه.«
2- أعرْب ما تحته خّط في الجملة اآلتية : 

»الّربيُع فَْصٌل َجِميٌل َهَواُؤه، ُمْشرِقٌَة َشْمُسُه.«
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أقرأُ الّنّص
فهم املكتوب 

)دراسة النص األديب(

أعود إىل قامويس: أفهُم ّنّص:
بم استهّل الّشاعر نّصه؟1. 

رحيــُل الّشــاعر عــن وطنــه يكــون بجســمه أّمــا قلبــه فمرتبــط 2. 

ببــالده. دّل عــىل البيــت الــذي يتضّمــن هــذه الفكــرة.

ــه 3.  ــن ضعف ــعب م ــراج الّش ــيّة إلخ ــيلة األساس ــي الوس ــا ه م

وضياعــه؟

هــل الّشــاعر مســتعدٌّ للّدفــاع عــن وطنــه إذا حــلَّ بــه مكروه؟ 	. 

استشــهدمن النــص مبــا يــدل عــىل ذلك.

ا الّنــّص، ثــم حــّدد البيــت الـّـذي يــدّل عــىل إخالص 	.  تأّمــل جيــدًّ

ووفــاء الّشــاعر لوطنه.

ى ثق يا اأّيها الوطُن الُمَفَدّ

اَعـــا*1. بِـــاَلدَي منبـــُت الُعظـــَا َوَداًعـــا فقـــد َأِزَف الرحيـــُل بِنـــا ِسَ
ُتّيـــي  دائـــًا  تلـــك  البِقاعـــا*2. ســـنرحُل والقلـــوُب لديـــك َتبَقـــى
ـــم ـــٍع َعظي ـــن َنْف ـــر م ـــم يف السَّ ـــُه َضْعـــٌف وضاَعـــا*3. فك لشـــعٍب حلَّ
ـــا*4. وهـــل هنضـــت بـــالد الّضعـــف إالَّ ـــر يف الرض اطِّالع ـــل الّس بفض
ورامـــوا   االزدراَء  واالبتالَعـــا*5. إذا كادت  لـــك  العـــداُء كيـــًدا
َبَذلنَـــا مـــا لدينـــا واّتذنـــا النــــ ــــفوَس لـــك املعاقـــل والقالعـــا*6. 
ُمشـــاعا*7. أال  فْليعلـــم  الضـــداُد   أنَّـــا نريـــد لشـــعبنا حّقـــا 
ـــٌل ـــذاك أْه ـــن ل ـــلًا فنح ـــإْن ِس َلَباعـــَا*8. ف لنـــا  فـــإّن  ا  وإْن  ضـــدَّ
ــز ــقِّ العزيـ ــن احلـ ــا مـ ــإّن لنـ ــتطاعا*9. فـ ــن ُيسـ ــًكا لـ ــالًحا فاتـ سـ
ى ـــدَّ ـــن امُلَف ـــا الوط ـــا أّي ـــْق ي ــا*10. فث ــن ُتباعـ ــَر لـ ــأّن لـــك الضائـ بـ

إبراهيم أبو اليقظان
)الديوان(

أفهُم كلاميت: 
كيْــدا:  كادت  الّريــع.  األزَُف:  َع،  رَسِ أَزَِف: 
الرجــالن  تكايَــَد  وخَدَعــْت،  مكــرا  َمكــرت 
متاكــراَ. االزدراء: االحتقــار. أْهــٌل: أوىل وأفضــل. 
ى: قُّدمــت  ــُه. املَُفــدَّ فاتــكا: قاتــالً. فاتَكــه: قاتَلَ
يف ســبيله فديــة. والفديــة: مــا يُعطــى عــوض 

ــدي. املْف

أرشُح كلاميت: 
املعاِقل، الِقالَع، لبَاَعا.
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أتذّوق نّّص

إنتاج املكتوب

عرفَت سابقاً القطعَة الشعريَة والقصيدَة الّشعرية والفرَق الجوهري بينهما. 
ى(. عْد بنا اآلن إلى نّص )ثق يا أيّها الوطن الُمَفدَّ

اقرأ بتمعنٍّ البيتين اآلتيين : 

وداعا العظما  منبُت  بالدي  ِسَراًعا*1.  بنا  الّرحيُل  َأِزَف  فقد 
البَِقاَعا.*2. سنرحُل والقلوُب لديك َتبَقى تلك  دائًما  ُتحيِّي 

- ماذا يمثّل هذان البيتان ُمْجتَِمَعيِْن؟
- هل هما قصيدة شعريّة؟ هل هما قطعة شعريّة؟

- تأّمل البيت الّشعرّي األّول. ممَّ يتكّون؟
- وأنت تقرأ هذا البيت هل هناك تساٍو بين نصفه األّول والثّاني؟ ماذا تستنتج إًذا؟

االِستنتاج

االِستنتاج

تقنّية تحرير مقّدمة
1-  أعرُف

ُعْد إلى نّص »حّب الوطن من اإليمان« لِـ »عبد الحميد بن باديس«.   

    - عّم يتحّدث الكاتب في بداية النص؟  

    - هل فّصل مفهوم الوطن؟ كيف ذلك؟ 

    - كيف تسّمي هذا الجزء من الّنّص؟

      - ماذا تستنتج؟

        المقّدمة فكرة موجزة، يستهّل بها الكاتب موضوعه ليتّم توسيعها فيما بعد. وأحيانا     

       تكون على شكل سؤال مثل : ما هو تعريف الوطن؟

2- أتدرُّب: 

أ- ُعْد إلى بعض الّنصوص التي مرّت بك وحاول أن تحّدد مقّدماتها.

ب- حّرْر ثالث مقّدمات مختلفة مضمونا، معتمدا على الّدقّة والتّركيز واإليجاز.

عر، يكون في اتجاه أفقي، وينقسم إلى قسمين أو شطرين متساويين : البيت الشعري وحدة من وحدات الشِّ

الّشطر األّول ويسمى )الّصدُر(.

الّشطر الثّاني ويسمى )الَعُجز(.

الّشطر األّول                  الّشطر الّثاني
الصدر                          العُجز

إنتاج املكتوب
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أعود إىل قامويس:

أفهُم ّنّص:
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أعود إىل قامويس:أعود إىل قامويس:
العــودة 1.  إىل  يُســارع  الكاتــب  جعــل  الــذي  الّدافــع  مــا 

إىل الوطــن؟

ــب 2.  ــاَع الكات ــد اقتن ــي تؤكّ ــارَة الت ــّص العب ــن الن ــتخرج م اِس

ــريّب. ــبه الع ــارَُه بنس وافتخ

ملــاذا ضحــك  الكاتــب يف قــرارة نفســه؟ ومبــاذا شــعر ملَّــا رأى 3. 

ِقَمــَم جبــاِل جرجــرة؟

فة الحميدة التي خصَّ بها الكاتُب قَْوَمُه؟	.  ما هي الصِّ

ــك الكاتِــب بوطنــه، دّل عليهــا، 	.  يف النــصِّ إشــارٌة إىل متسُّ

فيهــا. الشــخّص  وما رأيــك 

متعُة اْلَعْوَدِة اإَِلى اْلَوَطِن

عندما َسِمْعُت النَّاَس فِي َفَرْنَسا َيُقوُلوَن لِي: »ُعْد إَِلى باَِلِدَك َيا بِيُكو«، ِعنَْدِئٍذ َأْدَرْكُت َأنَّ لِي َوَطنًا َوَأنَّنِي َسُأْعَتَبُر 
َدائًما َأْجنَبِيًّا فِي َغْيِرِه ِمَن اْلَْوَطاِن، َوَقْد َغَفْلُت َعْن هذه اْلَحِقيَقِة اْلَخِفيَِّة ِعْشِريَن َسنًَة، َوِحينََما اْنَتَبْهُت ِمْن َغْفَلتِي 
ِذيَذة. ِصْرُت الَ ُأطِيُق َصْبًرا َعَلى باَِلِدي، َوَشَعْرُت بَِرْغَبٍة َجاِمَحٍة فِي ِزَياَرتَِها، َوالتََّمتُِّع بَِخْيَراتَِها، واْلتَِهاِم َفَواِكِهَها اللَّ

نِي بَِأَهالِي َمْرِسيْلَيا َيُقوُلوَن لِي فِي َلهَجٍة َساِخَرٍة َماِكَرٍة: »ُرْح  َوَهَكَذا َرِكْبُت َعَلى َمْتِن الَباِخَرِة إَِلى الَجَزاِئِر، َوَكَأنَّ
ا َكْونِي اْبَن َعَربِيٍّ َفَهَذا َصِحيٌح َوْلَتْعَلُموا َأنَّ َمِدينََة الَجَزاِئِر  إَِلى باَِلِدَك َيا اْبَن اْلَعَرْب«  َوَتَمثَّْلُت َنْفِسي َأُردُّ َعَلْيِهْم : »أمَّ
ُروَن، َبْعَد َأْن َقَضْوا ُعْطَلَة  ُهْم َيَتَصوَّ ِريَن َوَبنَاتِِهْم... إِنَّ َأْجَمُل ِمْن َمْرِسيْلَيا« َوَضِحْكُت فِي َقَراَرِة َنْفِسي ِمْن َأْبنَاِء اْلُمَعمِّ
َساَدُة،  َيا  ُمْخطُِئوَن  »َأْنُتْم  َنْفِسي:  فِي  َوُقْلُت  ِمنُْهْم  َفَسِخْرُت  باَِلِدهم.  إَِلى  َعاِئُدوَن  اآلَن  ُهْم  َأنَّ َفَرْنَسا،  فِي  ْيِف  الصَّ
َباِح اْلَباِكِر  اِمَخِة َتْرَتِسُم فِي الصَّ ُهوَن إِلْيَها َلْيَسْت باَِلَدُكْم« َوِحينََما َرَأْيُت ِقَمَم ِجَباِل ُجْرَجَرَة الشَّ تِي َتَتَوجَّ َفاْلباَِلُد الَّ
ُكْبَرى،  َفْرَحٌة  َغَمَرْتنِي  َخاِم،  الرُّ ِمَن  َجَبٌل  َها  َكَأنَّ اْلَبْيَضاء  الَجَزاِئِر  َمِدينَُة  َوالََحْت  َباِب،  بِالضَّ ِف  الُمَجوَّ اْلُُفِق  َعَلى 
َهمْسُت  َحاَذْيُتُه  ا  َوَلمَّ اِب،  كَّ الرُّ َأَحِد  ِمْن  َفَدَنْوُت  باَِلِدي«  َأْجَمَل  »َما  َنْفِسي:  فِي  َوُقْلُت  ِر،  التََّأثُّ ِمَن  َبَدنِي  َواْقَشَعرَّ 

فِي ُأُذنِِه: َمنَْظٌر َجِميٌل... َأَلْيَس َكَذلَِك؟

ُه بِاْلِفْعِل َمنَْظٌر َجِميٌل، َوَلِكنَّ الُمْؤِسَف َأنَّ اْلَعَرَب فِي تِْلَك اْلباَِلِد َكثِيُروَن.  ْحتَِقاِر: إِنَّ َقاَل فِي َلهَجٍة الَ َتخُلو ِمَن ااْلِ
نِي َأَحُدُهْم، َوِحينَِئٍذ َأْدَرْكُت َأنَّ َمِدينََة الَجَزاِئِر َلْيَسْت َلنَا َنْحُن اْلَعَرَب َبْل َلهم.  َوَلم َيخُطْر بَِبالِِه َأنَّ

مولود فرعون
                                  )الّدروب الوعرة(

ترجمة : حنفي بن عيسى

أفهُم كلاميت: 
ال أطيــق: ال أْحتَِمــُل. جامحــة: مــن الجُمــوح، 
َجُمــوٌح:  رّدهــا، رجــل  واملعنــى: ال ميكــن 
ــام: أكْل.  ــال ميكــن رّده. الِته ــواُه ف ــب ه يرك

يتباهــون: يفتخــرون. 

أرشُح كلاميت: 
ِبيُكو. تََمثَّلُْت نَْفِسي. 

أقرأُ الّنّص
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 قواعد اللغة

االِستنتاج

أ- أتعلُّم قواِعَد لغتي:

ُعد إلى نّص »ُمتعة العودة إلى الوطن« واقرأ ما يأتي :

- » قد غفلُت عن هذه الحقيقة عْشرين سَنًة«.

- » أّما كوني ابَْن عربيٍّ فََهَذا صحيٌح، ولْتَْعلَموا يا َهؤالء، أّن مِديَنَة الجزائر أجمُل من مرسيليا«.

- ألّي شيٍء اْستُعملت الكلمات )هذه – هذا – هؤالء(؟

؟ ما هي بقيّة أسماء اإلشارة؟ ماذا تستنتج؟ - كيف تُسّمى؟ وعالَم تدلُّ

- أساء اإلشارة تدلُّ عىل ُمَشاٍر إليه معّن، وهي نوٌع من املعارف.

- أساء اإلشارة هي: 

           هذا، ذلك: للمفرد املذكر.

                      هذه، تلك: للمفرد املؤنّث.

                      هذان: للمثّنى املذكّر.

                      هاتان: للمثّنى املؤنّث.

                      هؤالء: لجمع الذكور وجمع اإلناث.

                      هنا، هناك، هنالك: للمكان.

ب- أوظّف تعلّماتي:

1- هات أمثلًة تشمُل أسماء إشارٍة.

2- اِستخرج مّما يأتي أسماَء اإلشارة وبيّن ما تختصُّ به: 

قال الّشاعر محمد غنيم عن ابنيْه: 

1. عيّن أسماَء اإلشارة وما يختّص به كلٌّ منها، فيما يأتي: 
    قال عصفور »صغيٌر« ألبيه ذاَت يوٍم: 

، ونَُغنِّي ُهَنا وُهَناك، ألَْسَنا نحُن   يِّ هبيّة، وهذا الهواء الّنِدّي، وَذاَك الَفْجِر الِفضِّ      »إِنََّنا يَا أَبَِت نْستَمِتُع ِبَهِذي الّشمِس الذَّ
    يَا أبَِت َخيَْر من َعّمَر هذا الكوَن؟!« 

2. أعرب ما تحته خّط:
    وهذا دعاء لو سكتُّ كُفيتُُه       ألنّي سألت الله فيك وقد فََعْل

    ها أنت ذا تحّب وطنك وعائلتك.

جانبـي إلـى  هـذا  فأُْجلِـُس  ــا***1.  ــى ُركْبَتَيَـّ ــُس َذاَك علـ وأُْجلِـ

ـــيَّا.***2. ُهَنالِـَك أَنَْسـى َمتَاِعـَب يَْومـي ـــَق َش ـــْم ألْ ـــي ل ـــى كَأنِّ حت
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أقرأُ الّنّص
فهم املكتوب 

)دراسة النص األديب(

أعود إىل قامويس:
أفهُم ّنّص:

ملن يوجه الّشاعر نُْصَحه وتحذيرَُه يف البيت األّول؟1. 

ــو 2.  ــورّي وه ــأن الّس ــه يف الّش ــاعر تَدّخل ــل الّش ــَم علّ ب

ــة  ــد صّح ــا يؤكّ ــّص عــىل م ــن الّن شــاعر مــري؟ دّل م

ــك. إجابت

يدعــو الّشــاعر الّشــعَب الّســوريَّ إىل التّضحيــة يِف ســبيل 3. 

وطنــه، حــّدد بعــَض مظاهــر التّضحيــة مــن الّنــّص.

ــس، 	.  ــَة بالّنفــس والّنفي ــب التّضحي ــر الوطــِن يتطلّ تحريُ

ــد هــذه الفكــرة. ــات التــي تؤكّ ُدّل عــىل األبي

أفهُم كلاميت: 
اطّرحــوا: ارمــوا، َضعــوا َجانبــاً. الــرّق، 
ــم، راَم  ــم: أَردتُ ــة. رُمتُ ــق: العبودي والرّقي
الــيء: أراده فهــو رائــٌم. ج: ُروَّم، وُروَّام. 

ــوت. ــي امل ــة وه ــا َمنيّ ــا: مفرده املناي

أرشُح كلاميت: 
ال يُدين، األرسى، عتق. 

وللحّرية الحمراِء بابٌ...

الماني ِرُحـــوا  اطَّ َة  ُســـوريَّ َبني  َألُقـــوا*1.  الحـــالَم  عنُكـــُم  وألُقـــوا 

وا ُتَغـرُّ أن  السياسـة  ِخـَدِع  َفِمـن  رقُّ*2.  وْهـــي   المـــارة   بألقـــاب  

داًرا مختلفـون  ونحـن  نصحـُت  ولكـــْن كّلنـــا فـــي الهـــّم شـــرق*3. 

بـالٌد اختلفـت  إذا   - ويجمعنـا  ونطـــُق*4.  مختلـــٍف  غيـــُر  بيـــاٌن 

حيـاٍة أو  مـوٍت  بيـن  وقفتـْم  ــقوا*5.  ــر فاشـ هـ ــَم الدَّ ــم نعيـ ــإن ُرْمُتـ فـ

ُحـرٍّ كلِّ  دم  فـي  ولألوطـاِن  ُمْســـَتَحقُّ*6.  وَديـــٌن  ســـلفت  يٌد 

بالمنايـا ويشـرُب  يسـقي  وَمـْن  وَيْسُقوا؟*7.  ُيْسَقْوا  لم  الحرار  إذا 

كالّضَحايـا الَمَمالـك  َيْبنـي  وال  ُيِحقُّ*8.  وال  الحقوَق  ُيْدني  وال 

حيـاٌة  لجيـاٍل  القتلـى  ففـي  وِعْتُق*9.  َلُهُم  فًدى  األْسرى  وفي 

بـاٌب الحمـراء    وللحريـة   ُيـــَدقُّ*10.  جـــٍة  ُمضرَّ يـــٍد  بـــكّل 

أحمد شوقي
)الديوان(



إنتاج املكتوب

صفحة

39

أتذّوق نّّص

االِستنتاج

ُعْد إلى قصيدة الّشاعر »أحمد شوقي«.

- اِقرأها قراءة معبِّرة منّغمة، وبصوت عاٍل مرتفع.

در( والّشطر الثّاني )الَعُجز(. - اِختر أيَّ بيٍت من أبياتها ثم حّدد: الّشطر األّول )الصَّ

- حّدد ثالَث ِقطَعِ شعريّة من الّنّص الكلّي.

- اِستخرج من الّنّص عبارًة أعجبتَك كثيرًا.

- اِحفظ البيَت األخير مع استظهاره في الحّصة المقبلة.

الوصف
1- أعرُف :

اقرأ الّنّص اآلتي من قّصة »أّم الّسعد« ألبي العيد دودو.

ْعِد اْمرأًة في الَعْقِد الخاِمِس من ُعُمِرَها، طويلَة القاَمِة َرقيَقَة الُعوِد، بيَضاَء البشرِة، مرفوَعَة الّرأِس  »وكانْت ُأمُّ السَّ
ُر جبينََها ُكلََّما  ٍة وُتَوتِّ ٍة، وَمَردُّ ذلك ُضْعُف َبصِرَها منُذ الِوالََدِة، فهَي َتْفَتُح عينْيَها بِِشدَّ أبًدا، ذاَت نْظَرٍة الَ َتْخُلو من ِحدَّ

َزْت نظرها على شْيٍء معّيٍن. وَقْد َوَخَط الّشْيُب َشْعَرها ؛ ولكنَّها الَ َتَزال تحَتِفُظ بالكثيِر من نَشاطَِها وَحَيِوّيتِها«. َركَّ
- عّم تتحّدُث هذه الفقرة؟

- هل تعرّفت عليها؟ كيف ذلك؟

- تمّعن جيًّدا في أسلوبها وتراكيبها. ماذا تضّمنت؟

- فبأّي أسلوب جاءت هذه الفقرة؟ 

- ما هو الوصف إًذا؟ 

 
الوصف إعطاء معلومات أو بيانات أو أوصاف عن كائن حي )شخص، حيوان، نبات( أو شيء، وذلك بالتزام الّصدق. 

والغرض منه التّعريف بالموصوف.

2- أتدرُّب:

أ-صف في فقرٍة القسَم الذي تدرُس فيه. 

ب-صف أَحَد أصدقائك في عّدة أسطر.
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أعود إىل قامويس:أعود إىل قامويس:

ــتديَر 1.  ــه، ويس ــَع يدي ــا أن يرف ــون مخلوفً ــر املظلِيّ ــاذا أم مل

مواجًهــا الجــدار؟

فيَم كان يفّكر مخلوف بعد اجتيازه حاجز املظلّيّن؟2. 

هل نجح مخلوف يف تنفيذ العمليّة؟3. 

كيف كانت حالته الّنفسيّة بعد تنفيذ العمليّة األوىل؟	. 

ــة مــن أعــداء الوطــن؟ كيــف 	.  هــل اســتطاع أن ينتقــم ثانيّ

ذلــك؟

ِفَداُء الجزائر

ْرَقاُء الَمِليَئُة بِاْلَقْسَوِة، َوَكاَن َمْخُلوٌف  يِّيَن فِي َمْدَخِل حّي اْلَقَصَبِة، َوَلِكْن َلم ُتِخْفنِي ُعُيوُنُهُم الزَّ َمَرْرُت َأَماَم الِمَظلِّ
يُّوَن َأْن َيْرَفَع َيَدْيِه، َوَأْن َيْسَتِديَر ُمَواِجًها اْلِجَداَر،  ا َبَلَغ اْلَحيَّ َأَمَرُه اْلِمَظلِّ َيِسيُر ِمْن َغْيِر َتَباُطٍؤ َعَلى ُبْعِد ُخُطَواٍت، َفَلمَّ

ُثمَّ َبَدُأوا ُيَفّتشوَنُه.

َوَرَأْيُت  ّييَن،  المظلِّ َأَماَم  َنْفِسي  َوَوَجْدُت  اْلَحاِسَمُة،  اللَّْحَظُة  َجاَءِت  ُثمَّ  الثُُّبوتِيََّة،  َأْوَراَقُه  َيَضُع  َرَأْيُتُه  َقِليٍل  َوَبْعَد 
َوَلِكنَّ  بِاْلُوُقوِف،  َتْأُمُرنِي  تِي  الَّ ِهيَبَة  الرَّ اْلَكِلَمَة  َواْنَتَظْرُت  اْلَقِذَرة،  َوُوُجوِههم  َأْكَتافِِهْم  َعَلى  ِغيَرَة  الصَّ اَشاتِِهُم  َرشَّ
َقِد  َوُكنَّا  الّشاِرع،  ُمنَْعَطِف  فِي  َينَْتظُِرنِي  َكاَن  الَّذي  بَِمْخُلوٍف  َوَلِحْقُت  بَِساَلٍم،  َوَمَرْرُت  تْأِت،  َلم  ِهيَبَة  الرَّ اْلَكِلَمَة 
ْرَطِة َفَقاَل َمْخُلوٌف: اِْفَتِحي اْلُعْلَبَة َيا ُزُهوُر، َناِولينِي ُقنُْبَلًة، اِْخَتبِِئي ُهنَا َوَراَء اْلِجَداِر. َوَبْعَد  اْقَتَرْبنَا آَنَذاَك ِمْن َمْرَكِز الشُّ

َيا ُزهور«. َثانَِيًة  ُقنُْبَلًة  َوَقاَل َمْخُلوٌف : »َناِولِينِي  الَمِدينَِة،  َأْرَكاَن  َرِهيٌب َهزَّ  اْنِفَجاٌر  ى  َواِحَدٍة، َدوَّ َدِقيَقٍة 

ًة ُمْقبَِلًة ِمْن َشاِرٍع ُمجاِوٍر، َفُقْلُت فِي  ًة َعْسَكِريَّ ُه َأْبَصَر َدْوِريَّ َكاَن َينِْوي َأْن َيْرِمَي اْلُقنُْبَلَة َعَلى اْلَمْرَكِز َنْفِسِه، َغْيَر َأنَّ
ا  َدِويًّ َوَسِمْعُت  اْلُقنُْبَلَة  َوَرَمى  ِمنَْها  اْقَترَب  َحتَّى  بَِشَجاَعٍة  َنْحَوَها  اْنَدَفَع  َلِكنَُّه  ْنِدَفاِع،  ااْلِ َعَلى  َيْجُرُؤ  الَ  ُه  َلَعلَّ َنْفِسي 
تِي َلم َتنَْقطِْع َسِمْعُت َصْوًتا َيْصُرُخ بافتخاٍر َوَتَحدٍّ : »تحيا  َلَقاِت الَّ اٍش، َوِخاَلَل الطَّ ا َأْعَقَبْتُه َطَلَقاُت ِمْدَفٍع َرشَّ َقِويًّ

الجزائر«.
عن »حنفي بن عيسى«

أفهم كلاميت: 
ــة.  ــة الفاصل ــمة: اللّحظ ــة الحاس اللّحظ
وجوههــم القــذرة: وجوههــم الوســخة. 

ــة: املخيفــة. الرّهيب

أرشُح كلاميت: 
أوراقه الثّبوتيّة. ال يجرؤ. أَْعقبتْه.

أقرأُ الّنّص



 أنجُز تماريني في البيت:

البناء اللّغوّي

صفحة

	1

 قواعد اللغة

االِستنتاج

أ- أتعلّم قواِعَد لغتي:

لقد قرأَت وناقَْشَت نّص »ِفداء الجزائر«.

- »وانتظرُت الكلمَة الرّهيبَة الّتي تأُمرني بالوقُوِف...«.

- »ولَِحْقُت بمخلوف الّذي كاَن ينتِظرني في ُمْنَعطِف الّشاِرع«.

الحظ كلمتْي )الّتي( و)الّذي( وعالقتهما بالجملتين اللتين جاءتا بعدهما : 

ياِن؟ ما هو إًذا االِسم الموصول؟ - ما هي أنواعه؟ - كيف يتّضح معنى كلٍّ منهما؟ - كيف تُسمَّ

االِسم املوصول نوع من املعارف، ال يتضُح معناه، وال يتعّن إالّ بجملة تأيت بعده، وهو أنواع:

- الّذي: للمفرد املذكّر. الّتي: للمفرد املؤنّث.

- اللّذان: للمثّنى املذكر. اللّتان: للمثنى املؤنّث.

- الّذين: لجاعة الذكور. الاليّت، الاليئ، اللوايت: لجاعة اإلناث.

- َمن: للعاِقل. ما: لغر العاقل.

ب- أوظّف تعلّماتي:

1- هات أمثلًة تتعلّق باألسرة أو الوطن تتضّمن أسماء موصولة.

2- عيّن األسماء الموصولة وبيّن أنواعَها فيما يأتي:

أ- قال تعالى: قْد أفْلََح المومنون الّذين ُهْم في صالتِهم خاشعون.  سورة المؤمنون )اآلية: 2-1(

ب- قال الرّسول صلى الله عليه وسلّم: »الَ يُؤِمُن أحُدكم حتّى يُِحبَّ ألخيه َما يُحبُّ لنْفِسِه«.

3- أعرب ما تحته خط:

  - اقْبَْل عذَر َمْن اعتذر إليك.

  - »اِغفْر لنا ما فرَط مّنا«.

1- عيّن األسماء الموصولة مّما يأتي، وبيّن نوَعها:
قال تعالى: 

أ- » لََقْد كاَن لَُكْم في رُسوِل اللِه إِْسَوٌة َحَسَنٌة لَِمْن كاَن يرُجوا اللَه واليوَم اآلِخَر وذَكََر اللَه كثيراً«. سورة الحزاب  )اآلية: 21(.
ب- » َما ِعْنَدكُْم يَْنَفُد وَما ِعْنَد اللِه بَاٍق«. سورة النحل )اآلية: 96(.

2- اجمع االِْسمين الموصوليْن اآلتييْن: )الِّذي – الّتي( ثّم ثنِِّهَما.
3- أعرب ما تحته خط:

عرفت الذي عندك.  
قرأت ما في الكتاب.



صفحة

	2

فهم املكتوب 
)دراسة النص األديب(

أفهُم كلاميت: 
ثــورة املاجديــن: ثــورة العظــاء. موطــن الظّافريــن: 
ــه  ــاز ب ــه: ف ــه وعلي ــَر ِب ــن، مــن ظَِف موطــن الفائزي
وغلــب. ِريــاض وَرْوضــاٌت ج. روضــة: وهــي األرض 
املخــرّة بأنــواع النبــات. الحــاة: مــن َحَمــى 
ــائر: ج.  ــجعان. البش ــاة: ش ــع. أُب ــع مين ــي: من يحم
ــه:  ــائر الوج ــِرح. بش ــب املْف ــارة: الخ ــرشى. والبش بُ

ــه. ــح: أوائل ــائر الصب ــناته، وبش محس

أرشُح كلاميت: 
كاة . رساة. الرّشى.

ما املقصود مبنبع الثّائرين؟1. 

ــّدد 2.  ــة، ح ــورة الجزائريّ ــد الثّ ــارة إىل متجي ــّص إش يف الّن

ــد. ــذا التمجي ــن ه مواط

بَم وصف الّشاعر الّذين حّرروا هذا الوطن؟3. 

هــل الثّــورة الجزائريّــة كانــت شــاملة لــكّل أنحــاء 	. 

الوطــن؟  دّل عــىل هــذا بأمثلــة مــن الّنــّص.

عالَم يشهد جبل األوراس يف الّنّص؟	. 

نوفمبر

الفائزيــــْن منبـــــُع  ُهنَــــــا   .1
ُهنَــــــا ثـــــــورُة الماجـــــديْن
2. ُهنَـــــــا موطــــُن الظافريـــْن
جزائـــْر جزائـــْر..  جزائـــْر.. 
الّثـــــورات 3. هنـــــا شـــــعلُة 
الحمـــاة ريـــاض  فـــي  هنـــا 
4. أبــــــاة،    كــمـــــــاة،    ســــراة
جزائـــْر جزائـــْر..  جزائـــْر.. 
اســـتعمرا اّلـــذي  طردنـــا   .5
ـــــرى فكنّـــــــا كــأْســـــد الشَّ
وقــــرى.. مـــــدٍن  َفمـــــْن   .6
طفنــــــا رجــــــاالً.. حـــــرائْر
تخـــْف ال  معـــي  ْد  فـــردِّ  .7
ألســــنا الُلــــى مــــن وقــــْف
والّشـــرْف.. الُعلـــى  لنيـــل   .8
والخناجـــْر الِعِصـــي  بجمـــع 
ــا ــهُد   عنّـــــ 9. وأوراُس   يشـــــ
بأّنــــــــا  كرامـــــــًا  َصمدنـــــا
10. ُقتلنــــــا  بـــــه  وَقتــْلنـــــا
ومنـــــــه  أتْتنـــــــا  البشــــــائْر

   
سليمان جوادي

مجلة آمال عدد 25: 
)جانفي، فيفري 1975( ص: 37. 

أفهُم ّنّص:

أعود إىل قامويس:

أقرأُ الّنّص



إنتاج املكتوب

صفحة

	3

أتذّوق نّّص

االِستنتاج

ُعْد إىل نّص "نوفمب" وتأّمل جيّداً قول الّشاعر: 

»فكنا كأْسد الرّشى«.

-عّم يتحّدث الّشاعر يف هذه العبارة؟

- وما دخل كلمة »أُْسد« يف التّعبر؟

ــا( و  ــارة )كُنَّ ــرف األّول املفتخــر بــه املشــار إليــه بالّضمــر املتّصــل يف عب - هــل هنــاك متاثــل أو تشــابه بــن الطّ

ــرّشى( أم الَ؟ ــد ال ــاين )أْس الطــرف الث

- كيف تسّمي هذه الّصورة إًذا؟

- ماذا تستنتج مّا سبق؟

إنتاج نّص يتضّمن تحرير مقّدمة

1- أْعرُِف: 

ٍن.  ُعْد إلى نّص فداء الجزائر واقرأه بتمعُّ

- عّم يتحّدث هذا الموضوع مجمال؟ 

- حّدد أجزاءه.

- عرفَت سابقا أّن المقّدمة عنصر هاّم في بناء أّي نّص. حّددها من الّنّص. 

- اُذكر بعض خصائصها. ماذا تستنتج؟ 

ا، ال يخلو نّص  المقّدمة كما عرفَت سابقا فكرة موجزة أو سؤال دقيق للولوج إلى موضوع ما. وهي مهّمة جدًّ
منها، وتكون متماسكة مترابطة مع العرض )عناصر الموضوع( المؤّدي حتما  إلى خاتمة معيّنة )نهاية الموضوع (.

2- أتدرُّب:

 أ( ُعْد إلى بعض الّنصوص التي درستها، حّدد مقّدماتها. )أين تبدأ و أين تنتهي؟( مع التّعليل. 

ا موضوعه األسرة أو الوطن يتضّمن مقّدمة واضحة المعالم. ب( أنشئ نصًّ



أقرأُ الّنّص

الوطنّي

الوطنيُّ الّصالُح الّصاِدُق هو اّلذي يهيُم بحبِّ وطنِِه، ويتغنَّى صاِدًقا بأْمَجاِدِه الّتاريخيِة، وتأخذه النّخوُة من أعماِقِه 
الَخالدِة، وتتفاوُت مستوياُت الُمِم  الّساميِة، والقيِم  بالَمَعاني  ُهنَا وُهنَاك ُموحًيا  ُيرْفِرُف  َعَلَم وطنِِه  َيَرى  عنَدما 
في االرتقاِء الَمدنيِّ وااِلجتماعّي والّسياسّي بقدر ما يوجد عند أفرادها من الحّب والّتقدير للوطن، وما يتوّفر 
فيهم من االستعداد للقيام بواجبه، والّتضحّيِة في سبيل حياتِه من ُكلِّ ما َعَسى أن َينَاَل منه في داِخِلِه أو خاِرِجِه ! 

إّنها صورٌة حّيٌة ُتعبِّر عن أْسَمى العواطِِف، وأنبل المشاِعر وأعمِقها نحَو الوطن، فالفكاُر والمعاني التي َتختلُج 
في َصْدِر هذا الّرجل نحَو وطنِه، واّلتي أودعها هذه الّصورة، هي اّلتي ينبغي َبل يجُب أن يحمَلَها كلُّ مواطٍن 

صادِق الوطنّيِة نحَو وطنِِه، سواء أكان وطنُُه جمياًل يفتُن بسحِرِه القلوَب واللباَب، أم كان غيَر ذلك !

فَوطُن الَمْرِء يجُب أن يكوَن في عيِن مواطنيه أجمَل الوطاِن وأحبََّها إليه، لّن المرَء إّنما يحبُّ وطنَُه ويتعّلُق بِه 
ويحنُّ إليه أينما كان لّن جذوَرُه منه، ولّنه فيه ُولَِد َوَنَشَأ، وفيه ترعَرَع، ال لّنه فاَق البلداَن جمااًل أو موقًعا أو أرزاًقا ! 

وحبُّ الوطِن في نظِر السالِم من اليماِن، فمَتى قوَي إيماُن المرِء ورسَب في أعماِقِه قويت روُحه الوطنّيُة، 
وليس المرُء في حقيقته وجوهِره إالّ إيماًنا ووطنّيًة.

محمد الّصالح الّصديق
)نور على نور(

موفم للنشر، الجزائر 2012 

صفحة

		

فهم املكتوب 
)قراءة مرشوحة(

أعود إىل قامويس:
أفهُم ّنّص:

صفحة

		

أعود إىل قامويس: ما املوضوع اّلذي يعالجه الّنّص؟1. 

الُح يف نظر الكاتب؟2.  من هو الوطنيُّ الصَّ

ــيُّ 3.  ــا الوطن ــرََّك فيه ــب أن يتح ــي يج ــاالُت الّت ــي املج ــا ه م

ــُح؟ الصال

ــاء يف 	.  ــِم يف االِرتق ــتوياُت األَُم ــاوت مس ــاٍس تتف ــىل أّي أس ع

ــاالت؟ ــتّى املج ش

انطالقاً من الّنّص، هل هناك عالقة بن الوطن واإلميان؟	. 

ماذا ينتج عن تأّصِل ُحبِّ الوطِن يف نفوِس األفراد؟ 	. 

أفهــُم كلــاميت: األمجــاد: العظائــم، 
ــُه  ــا: عظّم ــَد فالنً ــد وأَْمَج ج: مجــد، مّج
املــروءة،  الّنخــوة:  عليــه.  وأثنــى 
 . العظمــة. ُموحيًــا: َداالًّ. االرتقــاء: الرقــيُّ

القابليّــة. االســتعداد: 

أرشُح كلاميت: يهيُم. الوطنيّة.

أعود إىل قامويس:

  أقرأُ الّنّص



 أنجُز تماريني في البيت:

البناء اللّغوّي

صفحة

		

 قواعد اللغة

االِستنتاج

أ- أتعلّم قواعَد لغتي:

ُعد إلى الّنّص الّسابق »الوطنّي« و الحظ الجمل اآلتية :

- تتفاوُت مستوياُت األَُمِم.

- عنَدما يََرى َعلََم َوطِنه.

- تُعبّر عن أَْسَمى الَعَواِطِف.

لقد عرفت فيما مضى أّن الفعل يدّل على حدث في زمن معيّن.

- فمن قام باألفعال  )تتفاوت، يرى، تَُعبُِّر(؟

- كيف تسّمي هذا الذي يقوم بالفعل؟ و ماذا تستنتج؟

    الفاعل هو ما دّل على الذي يقوم بالفعل، أو يتصف به، و حكمه اإلعرابُي الرّفع.

ب- أوظّف تعلّماتي:

1- ابحْث في الّنّص عن أفعال أخرى، و بيّن فاعليها.

2- هات جمالً ذاَت دالالت وطنيّة و أَسريّة تشتمل على فاعلين بمختلف أنواعهم.

3- أعرب ما تحته خّط:

-  لعّل َعتْبَك محموٌد عواقبه *** فربّما َصّحت األجسام بالعلل

- إنّما هّذب الّناَس الّديُن القويُم.

  - وإذا أتَتَْك مذّمتي ِمْن ناقص *** فهي الّشهادُة لي بأنّي كامل

1- اِجعل لكل فعٍل مما يأتي فاعالً داخل جملة مفيدة )اجتهد، ناقش،  شارك(.
2- أعرب ما تحته خّط.

يحب أبناء الجزائر وطنهم.
- وليس يصّح في األفهام شيٌء *** إذا احتاج الّنهاُر إلى دليل

- ابتلى أيّوَب ربُّه.

- لوال المشّقُة ساد الّناُس كلُّهُم *** الجوُد يُفِقُر واإلقداُم قتّال



صفحة

		

أقرأُ الّنّص
فهم املكتوب 

)دراسة النص األديب(

أعود إىل قامويس: أفهُم النّّص:
من يخاطب الّشاعر يف البيت األّول؟ وممَّ يشتيك؟1. 

ُدّل عىل األبيات الّتي تكشف وطنيّة الّشاعر.2. 

اُذكــر بعــض األفعــال اإلجراميّــة التــي ارتكبهــا املســتدمر 3. 

يف حــّق املواطنــن األبريــاء الُعــزَّل.

ــة 	.  ــاعر راغــب يف تجــاوز محن ــا أّن الّش ــّص جليّ ــن الّن ــدو م يب

ــك؟ ــد ذل ــي تؤكّ ــات الت ــا هــي األبي ي االســتدمار. م ــه وتحــدِّ وطن

بَم توّعد الّشاعر املستدمر الغاشم يف البيت السادس؟	. 

هل للّشاعر أمٌل يف العودة إىل أرض وطنه؟ كيف ذلك؟	. 

ُب�شراِك يا َدْعُد !

تمهيد : »نَازَِحان من أرض الجوالن العربيّة الّسوريّة «، هو.. وهي..، قالت له معاتبة: لماذا تركتني وحدي؟.. 
هل تذكر األيّام التي قضيناها مًعا؟ هل نسيَت العهد؟

قال لها: أنا على العهد، ما نسيُت وال سلوُت ولكن؟

ــــــــُد ــــــــا َدْع ــــــــُب ي ــــــــاَذا الَعْت 1- لَِم
ــٌن ــ ــ ــ ــي وَط ــ ــ ــ ــِق ل ــ ــ ــ 2- وراء الْف
ــــي ــ ــ اف ــواَءه الصَّ ــ ــ ــ ــقُت ه ــ ــ ــ 3- َعش
ــي ــ ــ ــ ــوا أْختِ ــ ــ ــ ــي مّزُق ــ ــ ــ 4- بأرض
يقتلنَــــــــا الخــــــــوُف  إاِلََم   -5
بنيــــــــراٍن ســــــــأصليهم   -6
ــي ــ ــ ــ ــاروخ ُيرعُبن ــ ــ ــ ــال الص ــ ــ ــ 7- ف
ــــــــا ــــــــر الدني ــــــــن آخ ــــــــْوا م 8- أَت
ــي ــ ــ ــ ــَتِعْد أرض ــ ــ ــ ــم أْس ــ ــ ــ 9- إذا ل
ــه ــ ــ ــ ــٌد( أدوُب بِ ــ ــ ــ ــال )عي ــ ــ ــ 10- ف
ــــــي ــ ـــا وطن ـــ ــ ـــوُد  ي ـــ ــ ـــن أع ـــ ــ 11- وحي

فمهــــــــًا هّدنــــــــي الُبْعــــــــُد
ُيرَتــــــــدُّ أخيــــــــًرا ســــــــوف 
وأْضنَانــــــــي هنــــــــا الَوْجــــــــُد
فمــــــــاَت الطاِئــــــــُر الَغــــــــرُد
يبــــــــُدو ال  ْبــــــــُح  الصُّ إالَم 
فليــــــــَس لثورتــــــــي حــــــــدُّ
إذا مــــــــا الغيــــــــظ يْشــــــــَتدُّ
فــــــــذا لــــــــصٌّ وذا َوْغــــــــُد
ــُدو ــ ــ ــ ــا أش ــ ــ ــ ــُت به ــ ــ ــ ــي كن ــ ــ ــ الت
)َوْرُد( وال    )بحــــــــٌر(    وال   
ــــــــُد ــــــــا َدْع ــــــــري ي ــــــــول استْبِش أق

محمد حسين الجهماني )دمشق(
              )مجلة آمال عدد 25 /جانفي، فيفري 1975(

أفهُم كلاميت: 
العتــب: اللّــوم، عاتَبــُه، عتَابًــا، وُمعاتبــة. 
ــّدين  ــرِم، وه ــُل: ه ا الرج ــدًّ ، ه ــدَّ ين: ه ــدَّ ه
الوجــد:  وأرّقنــي.  آملنــي،  مبعنــى  هنــا 
ــداً.  ــَد يَْوجــد َوْج الحــّب الشــديد، مــن َوِج
ىل:  ــال والصِّ ســأصليهم: ســأدخلهم الّنــار، الصِّ
ــه  ــّده، وفعل ــب أو أش ــظ: الغض ــار. الغي الّن

ــاظ. غ

أرشُح كلاميت: 
وْغُد، أْشُدو.



ُعْد إلى نّص »بُشراك ياُدعُد«، وتأّمل جيًّدا الكلمتين الموضوع تحتهما سطر في 
األّول: البيت 

                لماذا العتب يا دعُد *** فمهال هّدني البُْعُد

- ماذا تالحظ؟
- فيَم يكمن هذا التّشابه؟    

- هل هما متّفقتان في الّشكل والمعنى؟ كيف ذلك؟
- إًذا هناك تجانس بين الكلمتين )شكالً( مع اختالفهما ) معنى(.

- كيف تسّمي هذا المحّسن البديعي إًذا؟
- ماذا تستنتج؟

صفحة
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أتذّوق نّّص

 
1 - اإلنتاج:

- الوضعيّة اإلدماجيّة التّقويميّة

قرأَت نصوًصا عن الوطن وتفاعلَت َمَعها، وَوقَْفَت َعلَى ما فيها من ِقيَم وطِنيّة.
اكْتُْب موضوًعا تتحّدث فيه عن بطولة شهيٍد من شهداء الثّورة الجزائريّة المباركة. موظًّفا نمطّي الّسرد والوصف، ونعوتاً 

وأسماء إشارة وبعض األسماء الموصولة، مع احترام عالمات الوقف.

2 - المشروع:

 وصف شخصية وطنيّة جزائرية متميّزة
املوارداملهامخطوات اإلنجاز

اخلطوة األوىل :
- تشكيل األفواج.

- تحديد الشخصية.
- تحديد عنارص املوضوع 
)املولد، النشأة، األخالق، 

األعال، املواقف...(.

- جمع املعلومات.
)صــّور،  التّاريخيــة  الوثائــق  جمــع   -

ســندات(.

- الّنمط الوصفّي.
- استثار موارد معرفيّة )الضمر، اِسم اإلشارة، 

عالمات الوقف...(.
- استثار موارد معرفيّة تاريخيّة.

اخلطوة الثانية :
- توزيع العنارص عىل 

أعضاء الفوج.

- ضبط املعلومات و الوثائق و تنظيمها 
يف فقرات.

الوسائل :

- أوراق بيضاء، صّور شخصيّة، كتب، مجالت 
تاريخية، أرشطة مسّجلة، لوحة عرض ...إلخ اخلطوة الثالثة :

- التقاء أعضاء الفوج. 
- تبادل و جمع األعال.

اخلطوة الرابعة :
- التّقديم.

- املناقشة و التقويم.

إنتاج املكتوب



وضعية تعلّم اإلدماج )1(

1- اإلنتاج:
كُْنــَت داخــَل ُغرفَِتــَك تُتَاِبــُع بحــاٍس وقلــق كبريـْـن ُمَقابلــًة دوليّــة يف كُــرِة القــدِم بــن الفريــق الجزائــرّي والفريــق 
ــة  ــة: »القضيّ ــه بعفويّ ــرَدْدَت علي ــْم للّرياضــة لكــن يف حــدود !« ف ــاً: »نََع ــال ُمَعاتِب ــوك وق ــَك أب ــرتَب من ــّي، اِق الفرن

ليســت قضيــة رياضــة يــا أيب، لكّنهــا قضيّــة وطــن« فَأُْعجــَب بــرّدك وتأثَّــر و هــو يبتســم. 

اكْتــْب َموُضوعــاً تصــُف فيــه حالتـَـَك وحالــة أَِبيــك أثنــاء متابعــة هــذه املقابلــة. موظًّفــا األســاء املوصولــة، بعــض 
الّنعــوت مــع احــرتام عالمــات الوقــف املناســبة. 

ب- التقويم :
- اِبِْن شبكة لتقويم إنتاجك مِبُفرِدَك.

- قارن املُْنتَج باملعاير واملؤرّشات.

- َعّنْ مواطن التّحّكم وعدم التّحّكم.

- أْصِدْر ُحْكَمَك.

ج- أصّوب أخطائي :

يَُقولون: »اْشتَْقُت لَُكم« والّصواب »اْشتَْقُت إلَيُكم«، فعبارة اْشتَْقُت لَُكم ملْ تُْسمع عن العرِب األوائل.

يُقولُون: »اْستَلَْمُت أوراق االمتحان«. والّصواب: »تََسلَّْمُت أْوَراَق االمتحان« ألن اْستَلََم مبعنى )لََمس(.

يُقولُون: »اْعتََذَر عن الحضور«. والّصواب: »اْعتََذَر عن عدم الحضور«.
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اإلدماج و التقويم



وضعية تعلّم اإلدماج )2(

أ- اإلنتاج:
َســِتَك الرّتبويـّـة، الَحظـْـَت كثــرًا مــن زمالئــك ال يحرتمــون الَعلـَـم الوطنّي  »وأنــت تَُحيـّـي الَعلـَـم الوطنــّي داخــل مؤسَّ

كرمــز مــن رمــوز الوطــن أثنــاء أداء التّحيــة. 

ــواب،  ــالَءك إىل الّص ــا زم ًه ــك، ُموجِّ ــك وتاريخ ــيئة لوطن ــرة املس ــذه الظّاه ــىل ه ــه ع ــق في ــاً تُعلّ ــْب موضوع اُكت
ــف«.  ــات الوق ــا عالم ــارة، محرتًم ــاء اإلش ــببي، أس ــت الّس ــاً الّنع ــف، موظّف ــط الوص ــتخدًما من مس

    
ب- التقويم :

1- اِبِْن شبكًة لتقويم إنْتَاجك : 

الّتحكّماملؤرّشاتاملعايري
النعم

- توظيف الوصف.الوجاهة

- توظيف الّنعت الّسببّي.

- توظيف أساء اإلشارة.

- احرتام عالمات الوقف.

- احرتام قواعد الّنحو والّرف واإلمالء.سالمة اللّغة

- تسلسل األفكار.االنسجام

- ُمالَءمتها للموضوع.

- حسن عرض الّنّص.اإلتقان

- مقروئيّة الكتابة.

2. قارن الّنّص املُْنتََج باملعاير واملؤرّشات.

3. عّنْ مواضع التّحّكم وعدم التّحّكم.

4. أَْصِدْر ُحْكَمَك.
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