
 فهم املنطوق : درس يف الوطنية :
 النص : 

الذي نسكنو منذ أجيال ، وتوسع األستاذ حسن في الموضوع الوطن ىو أرض اآلباء ، ىو البمد   
فشرح : إن الوطن ليست األرض التي نعيش فوقيا فحسب ، بل ىو كذلك كل ما عمى ىذه األرض 

 من سكان ، وكل ما فييا بوجو اإلجمال .
 المعمم يقول ىذا ؟ كل ىؤالء يعّدون وطنا ؟ وحميد سراج أيضا ؟  -

اس أجانب يّدعون أّنيم ىم السادة ، فإّن الوطن يكون عندئذ في خطر وحين يأتي من خارج الوطن أن
 . ىؤالء األجانب أعداء ، يجب عمى جميع األىالي أن يدافعوا عن الوطن الميّدد .

 أي بمد ىو بمده ؟ إن عمر يود لو يسأل ذلك كي يعمم .
 لم يكن عمر يجرؤ عمى أن يفتح فمو لطرح ىذه األسئمة .

 نيم ، ويعممون في سبيل مصمحتو يسّمون وطنيين .إن الذين يحبون وط -
 واكتسب صوت المعمم نبرات فخمة أخذت تدّوي في القاعة وكان يذىب ويجيء ...

 ىل األستاذ حسن وطنّي؟ ...ىل حميد سراج وطنّي أيضا ؟
 كيف يمكن أن يكون كالىما وطنيين؟

 أي االثنين ىو الوطني ؟ شخص تالحقو الشرطة ،من الوجياء ، بينما حميد سراج  المعمم إن  
 ظل السؤال معّمقا بال جواب .

 العربية ، ىو الذي كان يحظر عمييم أن يتكمموا بيا ... المغة حين سمع المعمم يتكمم عمردىش 
 يقال لكم من أّن فرنسا ىي وطنكم وقال المعمم بصوت خافت يخالطو عنف محّير : ليس صحيحا ما 

 :  1تمرين 
 مناسبا لمنص .ىات عنوانا آخر  .1
 ىات فكرة عامة مناسبة لمنص . .2
 ما ىو الوطن حسب النص ؟ .3
 اشرح : يعّدون ، يّدعون ، يجرؤ ، تدّوي . .4
 :  2تمرين 
 متى يكون الوطن ميّددا ؟ .1
 من ىم الوطنّيون ؟ ولم استغرب التمميذ من كون المعمم وحميد سراج وطنيين؟ .2
 اشرح : الوجياء ، يحظر ، خافت . .3



 :  3تمرين 
 ما تحتو خط في النص . اعرب .1
 استخرج من النص اسم إشارة . .2
 استخرج من النص جمع مذكر سالم . .3
 :  4تمرين 
 ما ىي المفاجأة التي أدىشت التمميذ في نياية النص ؟ .1
 ىات الفكرة الجزئية لمفقرة األولى من النص . .2
 ىات مثالين عن االسم المقصور ومثالين عن االسم المنقوص . .3
 :  5تمرين 
ليس صحيحا ما يقال لكم من أّن  الجممة التالية إلى ضمير جمع المخاطب المؤنث : "حّول  .1

 فرنسا ىي وطنكم "
أعد صياغة الجممة موظفا اسم مكان واسم زمان : الوطن ىو أرض اآلباء ، ىو البمد الذي  .2

 نسكنو منذ أجيال.
ثنين ىو الوطني " إن المعمم من الوجياء ، بينما حميد سراج شخص تالحقو الشرطة ، أي اال .3

 " : مالذي تستنتجو من ىذه الجممة ؟؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الحل:
 

 :  1تمرين 
 عنوان آخر مناسبا لمنص : الوطنّية والوطنيّون.  .1
فكرة عامة مناسبة لمنص : الدرس الذي ألقاه األستاذ حسن عمى التالميذ موضحا ليم مفيوم   .2

 الوطن والوطنية والوطنيين.
الوطن ليست األرض التي نعيش فوقيا فحسب ، بل ىو كذلك كل ما عمى ىذه األرض من   .3

 سكان ، وكل ما فييا بوجو اإلجمال .
 شرح : يعّدون : يعتبرون ، يّدعون : يزعمون ، يجرؤ: يتشجع ، تدّوي: تجمجل . .4

 :  2تمرين 
 ىم السادة. يكون الوطن ميّددا حين يأتي من خارج الوطن أناس أجانب يّدعون أّنيم .1
الوطنّيون ىم الذين يحبون وطنيم ، ويعممون في سبيل مصمحتو ، استغرب التمميذ من كون   .2

 المعمم وحميد سراج وطنيين بسبب أحدىما من الوجياء واآلخر مطموب لدى الشرطة .
 شرح : الوجياء : األعيان ، يحظر : يمنع ، خافت : منخفض . .3

 :  3تمرين 
 إن منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره .اإلعراب : المعمم : اسم  .1

 عمر : فاعل مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره .
 المغة : مفعول بو منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره .

 اسم إشارة : ىؤالء. .2
 جمع مذكر سالم : الوطنيون. .3

 :  4تمرين 
لنص ىي تحّدث المعمم بالمغة العربية وىو الذي كان المفاجأة التي أدىشت التمميذ في نياية ا .1

 يمنعيم من استعماليا .
براز متى الفكرة الجزئية لمفقرة األولى من النص :  .2 توضيح المعمم لمتالميذ معنى الوطن الحقيقي وا 

 يكون الوطن ميددا .
 ....ُىدى.االسم المقصور : فتى ن عن منقوص : القاضي.... الباكي ، مثاالن عن االسم المثاال .3



 :  5تمرين 
يقال لكن من أّن فرنسا ىي ليس صحيحا ما  الجممة إلى ضمير جمع المخاطب المؤنث : " تحويل .1

 " وطنكن
،  الذي نسكنو منذ أجيال الموضعاآلباء ، ىو  أرض: الوطن ىو  واسم زمان اسم مكان توظيف .2

 يا وىو كل إنسان يعيش فوق ىذا المكان .مطمعالشمس و  مغربىو 
:  "المعمم من الوجياء ، بينما حميد سراج شخص تالحقو الشرطة ، أي االثنين ىو الوطني ؟" إن  .3

تبّين ىذه العبارة أن النضال الذي قاده الشعب الجزائري ضد االستعمار شمل جميع الفئات 
 واألطياف كبيرىم وصغيرىم ، غنّييم وفقيرىم .

 
 

 


