املقطع : 2

الوطن
حب
ِ
ُّ

الكفاءة الختامية للمقطع:
نصــا بطوليًّــا عــن شــهيد مــن شــهداء الثّــورة الجزائريّــة املجيــدة ،بلغـ ٍة ســليمة،
«ينتــج املتعلّــم ًّ
الــرد والوصــف ،موظّفــا :ال ّنعــت وأســاء اإلشــارة
يُ َض ِّم ُنــ ُه ق ّيــا وطن ّيــة ،يجمــع فيــه بــن ّ
واألســاء املوصولــة والفاعــل والتّشــبيه والجنــاس».
امليادين ووضعيات التعلّم
الوضعية التّعلّم ّية

امليدان

وطني:
إليك مجموعة من ال ّنصوص ذات طّابع
ّ
فهم املنطوق
وإنتاجه

 –1أحسنِ االستامع إليها لتُ ِ
حس َن التح ّدث ،وس ّج ْل ما تراه ها ًّما.
الصعبة واستوعب أفكارها.
 –2ارشح األلفاظ ّ

 –3تناول الكلمة وأنتج ال ّن ّص شفاهة ،ث ّم أعرضه عىل زمالئك بلغة سليمة وك ْن مستع ًّدا لل ّر ّد
عىل مالحظاتهم.
والشح والفهم:
إليك نصوصا مبضامينها الوطنية للقراءة ّ

فهم املكتوب

باسرتسا ٍل وتأنٍّ ،قراءة واعية واستخرج منها ق َيمها املتن ّوعة.
 –1اِقرأ هذه ال ّنصوص ْ

لترثي رصيدك اللّغوي.
( قراءة مرشوحة )  –2ارشح بعض األلفاظ َ
 –3ناقش بناءاتها الفكريّة وأساليبها وبعض املوارد املج ّندة فيها.
الوطني:
إليك نصوصا إبداعية شعرية بطابعها
ّ

فهم املكتوب

معبة.
 –1اِقرا ْها قراءة شعرية ّ

(دراسة ال ّن ّص األديب)  –2ذ�ل ّ ْل ما يصادفك من صعوبات لفظية.
قف عىل بعض الجوانب الفنيّة فيها.
ْ –3
الكفاءة الشّ املة
نصوصا مركّبـة رسدية وصفية
يتواصـل التّلميـذ بلغـة سـليمة ،ويقـرأ قراءة مسرتسـلة ،من ّغمـة
ً
تقـل عـن مئة وسـبعني كلمـة ،وينتجها مشـافه ًة وكتابـ ًة يف وضعيات تواصليـة دالّة.
ال ّ

أقرأُ ال ّن ّص

فهم املكتوب

(قراءة مرشوحة)
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الوطن من الإيمان
ُح ُّب
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يح َثابِ ٌت في
َج ِري َدائ ًما َع َلى َأ ْلسنَة ا ْل ُم ْس ِلمي َن ،لَ َّن َم ْعن َ
كَل َم ٌة ت ْ
َاها َصح ٌ
ِ
الس َ ِ
ال ِ
ب َم ْن َأ ْح َس َن إِ َل ْي َكَ ،و َم ْن َأ ْح َس َن إِ َل ْي َك ِم ْث ُل
يمان َأ ْن تُح َّ
ال ِم .م َن ْ ِ َ
ِْْ
َو َطنِ َك؟ ِمنْ ُه َت َغ َّذى َأ ُب َ
وك َو ُأ ُّم َكَ ،ف َتك ََّو َن الدَّ ُم ا َّل ِذي ُكن َْت ِمنْ ُه ُن ْط َف ًة َف َع َل َق ًة
آخ َرُ ،ث َّم ِم ْن َد ِم ُأ ِّم َك َو ِم ْن َل َبنِ َهاّ ،
َف ُم ْض َغ ًةُ ،ث َّم َخ ْل ًقا َ
اآلخرَ ،ف ُه َو
أنت
يت َ
تغذ َ
ُ
ِ
ِ
وهوائ ِه ونباتِ ِه وحيوانِ ِه َأ ُ
صل تكوينِ َكَ ،و َما َّد ُة ِغ َذ ِائ َكَ ،و َم ْس َر ُح
ومائه
بِت َُرابِ ِه
ِ
ِ
ِ
كيف ت ُ ِ
يم؟ َو َما
ُط ُفو َلتِ َك وشبابِ َكَ .
لم تُح َّ
الم ْحس َن ا ْل َعظ َ
ب هذا ُ
َكون ُم ْؤمنًا إِذا ْ
َجا َء ِ
ِ
ُ
اإل ْس َ
ويعترف
العقل،
الوطن إِالَّ بِ َما َت ْقت َِض ِيه ا ْل ِف ْط َرةُ ،ويق َب ُل ُه
ال ُم في َم َح َّب ِة
ُ
بِ ِه حكما ُء األم ِم.
ِ
ِ
َف َ
ب َو َطن ََها ،ويب ِّي ُن َل َها
هذا ا ْل َعال ُم «ه ْيريو» َين َْص ُح األم َة العربي َة َأ ْن تُح َّ
ِ
وها إِلى ِ
ِ
َ
خالص لِ َو َطنِ َهاْ ،
وأن
اإل
تجعل حيات ََها ُك َّل َها َل ُهِ ،لَ َّن
كيف تُح ُّب ُهَ ،ف َيدْ ُع َ
تظهر في ِ
ِ
خالص و َتك ِْر ِ
واإلخالص َأ ْن َ
تعمل
يس ال َع َم ِل.
اإل
ُ
المح ّب َة ّ
الصادق َة ُ
ِ
ِ
َ
تكون
العمل َأ ْن
وتكريس
لِ َو َطنِ َك َو َل ْو َأ ْنك ََر َكَ ،و َأ ْنك ََر َع َم َل َك َأ ْبنَا ُء َو َطن َك،
ُ
ِ
ِ
ّاس ُك َّل ُه ْم ُد َ
ون
جميع َأ ْع َمالِ َك عائد ًة
بالخير على وطن َك ،فتستطيع َأ ْن َتنْ َف َع الن َ
ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
قلوب
َأ ْن ت ُِض َّر بِ َو َطن َك ،فتكون قد َخدَ ْم َت َو َطن ََك بِ َما َز َر ْع َت َل ُه م ْن َم َح َّبة في
أح َسن َْت إليهم من الن ِ
ّاس.
من ْ
ِ
ِ
َ
انفع و َطن ََك وال ت َُض َّر أوطانًا
أوطان
تبغض
ب وطنَك وال ْ
الناسْ ،
َف َأح َّ
ٍ
َ
شاملة ونف ٍع عامٍّ.
تكون مصدَ َر مح ّب ٍة
ُأ ْخ َرى ،بل اجتهدْ ِلَ ْن

أفهم ن ّّص:
ُ

1.مــا املقصــو ُد «بالكلمــة» التــي تجــري دامئــاً عــى ألســنة
املســلمني؟

2.كيف ع ّرف اب ُن باديس الوط َن؟

ـب َوطَ َنـ َـك؟
3.هــل يف إمكانــك أن تكــو َن ُم ْؤم ًنــا مــن غـرِ أن تُحـ َّ
علّــل إجابَ َتك.
نصح العالِ ُم «هرييو» األ َّم َة العرب ّي َة؟
4.بم َ

ِ
الكاتب؟
اإلخالص الذي ق ّدم ُه
5.ما هو مفهوم
ُ

6.كيــف نتعامــل مــع األوطــانِ األخــرى مــن وجهــة نظــ ِر
الكاتــب؟
ِ

عبد الحميد بن باديس

إىل قامويس:
أعود إىل
أعود
قامويس:

أفهم كلاميت:

تقتضيــه :تســتدعيه وتتطلّبــه .الفطــرة:
الطبيعــة .تكريــس :تخصيــص ،عائــدةٌ:
را ِج َعــ ٌة.
أرشح كلاميت:

ُم ْض َغة .نفعٍ عا ٍّم.

ّغوي
البناء الل ّ

قواعد اللغة
صفحة
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أ -أتعل ُّم قواعدَ لغتي:
الحقيقي ،فما هو؟
عت
السابق على ال ّن ّ
لقد تع ّرف َْت في المقطع ّ
ّ
ِفي َم يطابق منعوتَه؟
َ
لتعرف نو ًعا آخر من ال ّنعت:
واآلن الحظ العبارة اآلتية
ثابت معناها».
حيح ٌ
«حب ال َوطنِ ِمن اإليمان ،كلم ٌة تجري على ألسن ِة المسلمين َص ٌ
ُّ
 عالَ َم ّثابت)؟
تدل كلمتا
(صحيح – ٌ
ٌ
 ما هو المنعوت؟ثابت) ؟  -كيف نسمي هذا ال ّنعت؟
 ما عالقة الكلمة (معناها) بالكلمتين(صحيح – ٌ
ٌ
ببي؟
 إذًا ما هو ال ّنعت ّالس ّ

االِستنتاج

الصفات تتعلّق مبنعوتِه.
ببي هو ما َد َّل عىل صف ٍة من ّ
ال ّنعت ّ
الس ّ
السببي منعوته؟
 -فيم يتبع النعت ّ

السببي؟
 ما الصورة التي يلزمها النعت ّالسببي ما بعده؟
 -فيم يطابق النعت ّ

االِستنتاج

اب والتّ ِ
عريف والتنكريِ.
ببي منعوت َه يف اإلعر ِ
يتبع ال ّن ُ
عت ّ
الس ُّ
ويلزم صور َة اإلفراد .ويتبع ما بعده يف التّذكري والتّأنيث.
ب -أوظ ُّف تعلّماتي:
 هات أمثل ًة تشتمل على ٍنعوت سببي ٍة.

ببي ،وب ّين أو ُج َه المطابقة لمنعوته ولِ َما بعده فيما يأتي:
 ع ّين ال ّن َعت ّ
الس ّ
« صا َح ْب ُت زَميالً كري ًما ُخل ُق ُه ،أب َّي ًة نَف ُْس ُه ،صال ًحا َع َملُ ُه ،ن ِق َّي ًة َسرِي َرتُ ُه ،حس ًنا كال ُم ُه».

أنج ُز تماريني في البيت:

السببي وب ّين وج َه المطابقة بينه وبين منعوت ِه ،وبين ُه وبين ما بعده:
 -1ع ّين م ّما يأتي ال ّن َ
عت ّ
يوم ُمشْ رِقٍ ز ْرتُ ِ
ِيج زهراتِ َها المتفتِّ َح ِة أكْ َما ُمها الم ْنبَ ِع ِث شَ ذَا َها
« في َصبَا ِح ٍ
حدي َق ًة جميل ًة ،أتنق َُّل في ج َنباتِ َها وأتشَ َّم ُم أر َ
ِعطْ ًرا فَ َّوا ًحاَ ،وأَت َف َّيأُ ِظال ََل أش َجارِها ِ
الجميل َوقْ ُع ُه ،وكأنَّ ُه لِ َسا ُن الطَّبي َع ِة يشْ ُك ُر
َ
وأس َم ُع تَ ْغرِي َد طُ ُيو ِر َها
الباس َق ِة أغ َْصانُهاْ ،
ال َخالِ َق على بديعِ ُص ْن ِع ِه».
أعرب ما تحته خ ّط في الجملة اآلتية :
ْ -2
«ال ّربي ُع ف َْص ٌل َج ِم ٌيل َه َوا ُؤهُ ،مشْ ِرقَ ٌة شَ ْم ُس ُه».

أقرأُ ال ّن ّص

(دراسة النص األديب)

فهم املكتوب
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الم َف َّدى
ثق يا �أ ّيها
ُ
الوطن ُ
ظـــا َو َدا ًعـــا
َدي
ُ
 .1بِـــا َ
منبـــت ال ُع َ

 .2سـ ُ
ـوب لديــك تَب َقــى
ـنرحل والقلـ ُ

الس ــر م ــن َن ْف ـ ٍع َعظي ــم
 .3فك ــم يف َّ

الضعــف إالَّ
 .4وهــل هنضــت بــاد ّ

 .5إذا كادت لـــك األعـــدا ُء كيـــدً ا
َ .6ب َذلنَـــا مـــا لدينـــا ّ
واتذنـــا النـــ

 .7أال ف ْليعلـــم األضـــدا ُد أنَّـــا
ْ ِ
أه ٌ
ـــل
.8
ـــلم فنحـــن لـــذاك ْ
فـــإن س ً

ّ
احلـــق العزيـــز
فـــإن لنـــا مـــن
.9
ِّ
ـق ي ــا ّأي ــا الوط ــن ا ُمل َف ــدَّ ى
 .10فث ـ ْ

*

*

ِ
ُ
سا َعـــا
ف
فقـــد َأ ِز َ
الرحيـــل بِنـــا َ
دائـــا تلـــك البِقاعـــا
ُت ّيـــي
ً

*

ٍ
ـــف وضا َعـــا
لشـــعب ح َّلـــ ُه َض ْع ٌ

*

االزدراء واالبتال َعـــا
ورامـــوا
َ

*
*

*

*

*

*

الس ــر يف األرض ا ِّطالع ــا
بفض ــل ّ

ــــفوس لـــك املعاقـــل والقالعـــا
َ

نريـــد لشـــعبنا ح ّقـــا ُمشـــاعا
ّ
ْ
فـــإن لنـــا َل َباعـــ َا
وإن ضـــدَّ ا

ســـاحا فاتـــكًا لـــن ُيســـتطاعا
ً
ّ
الضامئـــر لـــن تُباعـــا
بـــأن لـــك
َ
إبراهيم أبو اليقظان
(الديوان)

أفهم ن ّّص:
ُ

نصه؟
ّ
1.بم
استهل الشّ اعر ّ

2.رحيـ ُـل الشّ ــاعر عــن وطنــه يكــون بجســمه أ ّمــا قلبــه فمرتبــط
ببــادهّ .
دل عــى البيــت الــذي يتض ّمــن هــذه الفكــرة.

3.مــا هــي الوســيلة األساســ ّية إلخــراج الشّ ــعب مــن ضعفــه
وضياعــه؟
4.هــل الشّ ــاعر مســتع ٌّد لل ّدفــاع عــن وطنــه إذا حـ َّـل بــه مكروه؟
استشــهدمن النــص مبــا يــدل عــى ذلك.

ـص ،ثــم حـ ّدد البيــت الّــذي يـ ّ
ـدل عــى إخالص
5.تأ ّمــل جيـ ًّدا ال ّنـ ّ
ووفــاء الشّ ــاعر لوطنه.

أعود إىل قامويس:

أفهم كلاميت:
ُ
السيــع .كادت ك ْيــدا:
أَز َِفِ َ :
س َع ،األز َُفّ :
ــت ،تكايَــ َد الرجــان
َمكــرت مكــرا وخ َد َع ْ
متاكـرا َ .االزدراء :االحتقــار .أ ْهـ ٌـل :أوىل وأفضــل.
فاتــكا :قاتـاً .فات َكــه :قاتَلَـ ُه .امل ُ َفـ َّدى :قُ ّدمــت
يف ســبيله فديــة .والفديــة :مــا يُعطــى عــوض
املفْــدي.
أرشح كلاميت:
ُ
املعا ِقل ،ال ِقالَع ،ل َبا َعا.

أتذ ّوق نّ ّص
صفحة
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َ
والفرق الجوهري بينهما.
عرفت سابقاً القطع َة الشعري َة والقصيد َة الشّ عرية
َ
نص (ثق يا أيّها الوطن ال ُم َف َّدى).
ع ْد بنا اآلن إلى ّ
اقرأ بتمع ٍّن البيتين اآلتيين :
منبت العظما وداعا
 .1بالدي
ُ
ُ
والقلوب لديك تَب َقى
سنرحل
.2
ُ

*
*

الر ُ
حيل بنا ِس َرا ًعا
فقد َأ ِز َ
ف ّ
دائما تلك البِ َقا َعا.
تُح ِّيي
ً

 ماذا يمثّل هذان البيتان ُم ْجتَ ِم َع ْينِ ؟ هل هما قصيدة شعريّة؟ هل هما قطعة شعريّة؟عري األ ّول .م َّم يتك ّون؟
 تأ ّمل البيت الشّ ّ وأنت تقرأ هذا البيت هل هناك تسا ٍو بين نصفه األ ّول والثّاني؟ ماذا تستنتج إذًا؟االِستنتاج

املكتوب
إنتاج
وينقسم إلى قسمين أو شطرين متساويين :
اتجاه أفقي،
البيت الشعري وحدة من وحدات الشِّ عر ،يكون في
(الصد ُر).
الشّ طر األ ّول ويسمى ّ
الشّ طر الثّاني ويسمى (ال َع ُجز).
ّ
ّ
الشطر ال ّثاني
األول
الشطر ّ
العجز
الصدر
ُ
إنتاج املكتوب

مقدمة
تقن ّية تحرير ّ

ُ -1
أعرف
«حب الوطن من اإليمان» لِـ «عبد الحميد بن باديس».
ُع ْد إلى ّ
نص ّ
 ع ّم يتح ّدث الكاتب في بداية النص؟فصل مفهوم الوطن؟ كيف ذلك؟
 هل ّ كيف تس ّمي هذا الجزء من ال ّن ّص؟ -ماذا تستنتج؟

االِستنتاج

يستهل بها الكاتب موضوعه ليت ّم توسيعها فيما بعد .وأحيانا
ّ
المق ّدمة فكرة موجزة،
تكون على شكل سؤال مثل  :ما هو تعريف الوطن؟
 -2أتد ّر ُب:
أُ -ع ْد إلى بعض ال ّنصوص التي م ّرت بك وحاول أن تح ّدد مق ّدماتها.
ب -ح ّر ْر ثالث مق ّدمات مختلفة مضمونا ،معتمدا على ال ّدقّة والتّركيز واإليجاز.

أقرأُ ال ّن ّص

فهم املكتوب

(قراءة مرشوحة)

صفحة
صفحة
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ُ
متعة ا ْل َع ْو َد ِة �إِ َلى ا ْل َو َط ِن
ِ
َّاس فِي َف َرن َْسا َي ُقو ُل َ
ْت َأ َّن لِي َو َطنًا َو َأنَّنِي َس ُأ ْع َت َب ُر
ون لِي« :عُدْ إِ َلى بِال َِد َك َيا بِيكُو»ِ ،عنْدَ ِئ ٍذ َأ ْد َرك ُ
عندما َسم ْع ُت الن َ
دائما َأجنَبِيا فِي َغي ِر ِه ِمن ْالَو َط ِ
انَ ،و َقدْ َغ َف ْل ُت َع ْن هذه ا ْل َح ِقي َق ِة ا ْل َخ ِف َّي ِة ِع ْش ِري َن َسنَ ًةَ ،و ِحين ََما ا ْن َت َب ْه ُت ِم ْن َغ ْف َلتِي
َ ْ
ْ
َ ً ْ ًّ
ِصر ُت الَ ُأطِ ُيق صبرا َع َلى بِال َِدي ،و َشعر ُت بِر ْغب ٍة ج ِامح ٍة فِي ِزيارتِها ،والتَّم ُّت ِع بِ َخيراتِها ،وا ْلتِها ِم َفو ِ
اك ِه َها ال َّل ِذ َ
يذة.
َ َ
َْ َ
َ َ َ َ
َ َ َ َ َ
َ َْ
َ ًْ
ْ

ون لِي فِي َل ٍ ِ ٍ ِ ٍ
ِ ِ
ِ
الج َز ِائ ِرَ ،وك ََأنَّنِي بِ َأ َهالِي َم ْر ِسي ْل َيا َي ُقو ُل َ
«ر ْح
َ
َو َهك ََذا َرك ْب ُت َع َلى َمت ِْن ال َباخ َرة إِ َلى َ
هجة َساخ َرة َماك َرةُ :
ِ
ِ
ِ
إِ َلى بِال َِد َك يا ابن ا ْلعرب» وتَم َّث ْل ُ ِ
الج َز ِائ ِر
يح َو ْل َت ْع َل ُموا َأ َّن َمدينَ َة َ
ت َن ْفسي َأ ُر ُّد َع َل ْي ِه ْم « :أ َّما ك َْوني ا ْب َن َع َربِ ٍّي َف َه َذا َصح ٌ
َ ْ َ ََ ْ َ َ
َأجم ُل ِمن مر ِسي ْليا» وض ِحكْت فِي َقرار ِة َن ْف ِسي ِمن َأبن ِ
َاء ا ْل ُم َع ِّم ِري َن َو َبنَاتِ ِه ْم ...إِن َُّه ْم َيت ََص َّو ُر َ
ونَ ،ب ْعدَ َأ ْن َق َض ْوا ُع ْط َل َة
ُ
ْ َْ َ َ َ
ْ ْ
َ َ
ْ َ
ون إِ َلى بِال َِدهمَ .فس ِ
الصي ِ
خ ْر ُت ِمن ُْه ْم َو ُق ْل ُت فِي َن ْف ِسيَ « :أ ْنت ُْم ُم ْخطِ ُئ َ
اآلن َع ِائدُ َ
ف فِي َف َرن َْساَ ،أن َُّه ْم َ
ون َيا َسا َدةُ،
َّ ْ
َ
اح ا ْلب ِ
ال جرجر َة َّ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ال ُد ا َّلتِي َتت ََو َّج ُه َ
ون إِل ْي َها َل ْي َس ْت بِ َ
َفا ْلبِ َ
اك ِر
الص َب ِ َ
الشام َخة ت َْرتَس ُم في َّ
ال َدك ُْم» َوحين ََما َر َأ ْي ُت ق َم َم ج َب ُ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
َع َلى ْالُ ُف ِق المجو ِ
الض َب ِ
الر َخا ِمَ ،غ َم َرتْنِي َف ْر َح ٌة ُك ْب َرى،
ف بِ َّ
ابَ ،والَ َح ْت َمدينَ ُة َ
ُ َ َّ
الج َزائ ِر ا ْل َب ْي َضاء ك ََأن ََّها َج َب ٌل م َن ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الرك ِ
مس ُت
َّابَ ،و َل َّما َحا َذ ْي ُت ُه َه ْ
َوا ْق َش َع َّر َبدَ ني م َن الت ََّأ ُّث ِرَ ،و ُق ْل ُت في َن ْفسيَ « :ما َأ ْج َم َل بِالَدي» َفدَ ن َْو ُت م ْن َأ َحد ُّ
فِي ُأ ُذنِ ِهَ :منْ َظ ٌر َج ِم ٌيلَ ...أ َل ْي َس ك ََذلِ َك؟
ِ
ِ
ِ
َق َال فِي َلهج ٍة الَ تَخ ُلو ِمن ْ ِ
ال ْحتِ َق ِ
ف َأ َّن ا ْل َع َر َب فِي تِ ْل َك ا ْلبِال َِد كَثِ ُير َ
ون.
الم ْؤ ِس َ
َ
َ
ار :إِ َّن ُه بِا ْلف ْع ِل َمنْ َظ ٌر َجم ٌيلَ ،و َلك َّن ُ
ِ
الج َز ِائ ِر َل ْي َس ْت َلنَا ن َْح ُن ا ْل َع َر َب َب ْل َلهم.
َو َلم َيخ ُط ْر بِ َبالِ ِه َأنَّنِي َأ َحدُ ُه ْمَ ،و ِحين َِئ ٍذ َأ ْد َرك ُ
ْت َأ َّن َمدينَ َة َ

أفهم ن ّّص:
ُ

1.مــا ال ّدافــع الــذي جعــل الكاتــب يُســارع إىل العــودة
إىل الوطــن؟
النــص العبــار َة التــي تؤكّــد اقتنــا َع الكاتــب
2.اِســتخرج مــن ّ
وافتخــا َر ُه بنســبه العــر ّيب.
3.ملــاذا ضحــك الكاتــب يف قـرارة نفســه؟ ومبــاذا شــعر ملَّــا رأى
ِق َمـ َم جبــا ِل جرجــرة؟
الكاتب قَ ْو َم ُه؟
خص بها
الصفة الحميدة التي َّ
4.ما هي ِّ
ُ
متســك الكاتِــب بوطنــهّ ،
دل عليهــا،
5.يف
ِّ
النــص إشــار ٌة إىل ُّ
الشــخيص فيهــا.
وما رأيــك
ّ

مولود فرعون
(الدّ روب الوعرة)
ترجمة  :حنفي بن عيسى

قامويس:
إىل
أعود
إىلقامويس:
أعودإىل
أعود
قامويس:

أفهم كلاميت:
ُ

ال أطيــق :ال أ ْحتَ ِمـ ُـل .جامحــة :مــن الج ُمــوح،
ــوح:
واملعنــى :ال ميكــن ر ّدهــا ،رجــل َج ُم ٌ
يركــب هــوا ُه فــا ميكــن ر ّده .ال ِتهــام :أكْل.
يتباهــون :يفتخــرون.

أرشح كلاميت:
ُ

بِيكُو .ت َ َمثَّل ُْت نَف ِْسي.

ّغوي
البناء الل ّ

قواعد اللغة
صفحة
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نص « ُمتعة العودة إلى الوطن» واقرأ ما يأتي :
ُعد إلى ّ
غفلت عن هذه الحقيقة عشْ رين س َن ًة».
 « قدُ

صحيح ،ولْتَ ْعلَموا يا َهؤالء ،أ ّن ِ
أجمل من مرسيليا».
مدي َن َة الجزائر ُ
عربي فَ َهذَا
ٌ
 « أ ّما كوني ابْ َن ٍّألي شي ٍء ْاستُعملت الكلمات (هذه – هذا – هؤالء)؟
 ّ كيف تُس ّمى؟ وعال َم ُّتدل؟ ما هي بقيّة أسماء اإلشارة؟ ماذا تستنتج؟

االِستنتاج

 أسامء اإلشارة ُّمعي ،وهي نو ٌع من املعارف.
تدل عىل ُمشَ ا ٍر إليه ّ
 أسامء اإلشارة هي:هذا ،ذلك :للمفرد املذكر.
هذه ،تلك :للمفرد املؤنّث.
هذان :للمث ّنى املذكّر.
هاتان :للمث ّنى املؤنّث.
هؤالء :لجمع الذكور وجمع اإلناث.
هنا ،هناك ،هنالك :للمكان.
ب -أوظّف تعلّماتي:
تشمل أسماء إشار ٍة.
ُ
 -1هات أمثل ًة
تختص به:
 -2اِستخرج م ّما يأتي أسما َء اإلشارة وبيّن ما ُّ
قال الشّ اعر محمد غنيم عن ابن ْيه:
ـــس ذ ََاك علـــى ُركْ َبتَ َّيـــا
ـس هـذا إلـى جانبـي *** وأُ ْجلِ ُ
 .1فأُ ْجلِ ُ
ـب يَ ْومـي *** حت ــى كَأنِّ ــي لــ ْم ألْ ـ َـق شَ ــ َّيا.
ُ .2ه َنالِ َـك أَن َْسـى َمتَا ِع َ

أنج ُز تماريني في البيت:
كل منها ،فيما يأتي:
يختص به ٌّ
 .1ع ّين أسما َء اإلشارة وما ّ
يوم:
قال عصفور «صغي ٌر» ألبيه ذاتَ ٍ
نستَم ِت ُع ِب َه ِذي الشّ ِ
مس الذَّهب ّية ،وهذا الهواء ال ّن ِد ّي ،وذ ََاك ال َف ْج ِر ال ِف ِّض ِّي ،ونُ َغ ِّني ُه َنا و ُه َناك ،أل َْس َنا نح ُن
«إِنَّ َنا يَا أَبَ ِت ْ
يَا أبَ ِت َخ ْي َر من َع ّم َر هذا الكونَ؟!»
 .2أعرب ما تحته خطّ:
سكت كُفيتُ ُه ألنّي سألت الله فيك وقد فَ َع ْل
وهذا دعاء لو ُّ
تحب وطنك وعائلتك.
ها أنت ذا ّ

أقرأُ ال ّن ّص

(دراسة النص األديب)

فهم املكتوب

صفحة
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وللحرية الحمراءِ بابٌ...
ّ
َ .1بني ُســـور َّي َة ا َّط ِر ُحـــوا األماني
َ .2ف ِمـن ِخـدَ ِع السياسـة أن ُت َغ ُّـروا

دارا
.3
ُ
نصحـت ونحـن مختلفـون ً
 .4ويجمعنـا  -إذا اختلفـت بلا ٌد
ٍ
ٍ
حيـاة
مـوت أو
وقفتـم بيـن
.5
ْ
ِ
ولألوطـان فـي دم ِّ
كل ُح ٍّـر
.6

ويشـرب بالمنايـا
 .7و َمـ ْن يسـقي
ُ

كالض َحايـا
الم َمالـك
ّ
 .8وال َي ْبنـي َ
ٍ
ألجيـال حيـا ٌة
 .9ففـي القتلـى
 .10وللحريـة الحمـراء

بـاب
ٌ

*

ُـــم األحـــا َم َأل ُقـــوا
وأل ُقـــوا عنك ُ

*

الهـــم شـــرق
ولكـــ ْن ك ّلنـــا فـــي
ّ
ٍ
ٌ
ونطـــق
مختلـــف
غيـــر
بيـــان
ُ
ُ

*
*
*
*
*
*
*
*

ُّ
رق
وهـــي
بألقـــاب اإلمـــارة
ْ

نعيـــم الدَّ هـــر فاشـــقوا
فـــإن ُر ْمتُـــم
َ

يدٌ ســـلفت و َديـــ ٌن ُم ْســـت ََح ُّق

إذا األحرار لم ُي ْس َق ْوا و َي ْس ُقوا؟
َ
الحقوق وال ُي ِح ُّق
وال ُيدْ ني
ِ
وعت ُْق
األسرى فدً ى َل ُه ُم
وفي
ْ
ٍ
ٍ
ّ
جـــة ُيـــدَ ُّق
ضر
بـــكل يـــد ُم َّ
أحمد شوقي
(الديوان)

أفهم ن ّّص:
ُ

1.ملن يوجه الشّ اعر ن ُْص َحه وتحذي َر ُه يف البيت األ ّول؟

ــوري وهــو
الس ّ
2.بــ َم علّــل الشّ ــاعر ت َد ّخلــه يف الشّ ــأن ّ
شــاعر مــري؟ ّ
ـص عــى مــا يؤكّــد ص ّحــة
دل مــن ال ّنـ ّ
إجابتــك.
ـوري إىل التّضحيــة ِف ســبيل
السـ َّ
ـعب ّ
3.يدعــو الشّ ــاعر الشّ ـ َ
ـص.
وطنــه ،حـ ّدد بعـ َ
ـض مظاهــر التّضحيــة مــن ال ّنـ ّ
4.تحريُــر الوطــنِ يتطلّــب التّضحي ـ َة بال ّنفــس وال ّنفيــس،
ُد ّل عــى األبيــات التــي تؤكّــد هــذه الفكــرة.

أعود إىل قامويس:

أفهم كلاميت:
ُ
اطّرحــوا :ارمــواَ ،ضعــوا َجانبــاً .الــ ّرق،
وال ّرقيــق :العبوديــةُ .رمتُــم :أَردت ُــم ،را َم
الــيء :أراده فهــو رائـ ٌم .جُ :ر َّوم ،و ُر َّوام.
املنايــا :مفردهــا َمن ّيــة وهــي املــوت.

أرشح كلاميت:
ُ
ال يُدين ،األرسى ،عتق.

أتذ ّوق نّ ّص
صفحة
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ُع ْد إلى قصيدة الشّ اعر «أحمد شوقي».
 اِقرأها قراءة معبِّرة من ّغمة ،وبصوت عا ٍل مرتفع.أي ٍ
(الصدر) والشّ طر الثّاني (ال َع ُجز).
بيت من أبياتها ثم ح ّدد :الشّ طر األ ّول َّ
 اِختر َّ ح ّدد ثالثَ ِقطَعِ شعريّة من ال ّن ّص الكلّي.َ
أعجبتك كثي ًرا.
 اِستخرج من ال ّن ّص عبار ًةالحصة المقبلة.
 اِحفظ َالبيت األخير مع استظهاره في ّ

إنتاج املكتوب
الوصف
ُ -1
أعرف :
السعد» ألبي العيد دودو.
اقرأ ال ّن ّص اآلتي من ّ
قصة «أ ّم ّ

ِ
س من ُعم ِرها ،طويل َة القام ِة رقي َق َة الع ِ
ِ
الر ِ
الخام ِ
أس
الس ْع ِد ا ْمرأ ًة في ال َع ْق ِد
ْ
ودَ ،
ُ َ
ُ
بيضا َء البشرة ،مرفو َع َة ّ
َ َ
«وكانت ُأ ُّم َّ
منذ ِ ِ
ف َب ِ
صر َها ُ
ذات ن ْظ َر ٍة الَ ت ْ
فهي َت ْفت َُح عين ْي َها بِ ِشدَّ ٍة وت َُوت ُِّر جبين ََها ُك َّل َما
َخ ُلو من ِحدَّ ٍة ،و َم َر ُّد ذلك ُض ْع ُ
أبدً اَ ،
الوالَ َدةَ ،
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
بالكثير من َ
شيء مع ّي ٍن .و َقدْ َو َخ َط ّ
وح َي ِو ّيتها».
ب َش ْع َرها ؛ ولكنَّها الَ ت ََزال تحتَف ُظ
نشاط َها َ
الش ْي ُ
َرك ََّز ْت نظرها على ْ

 ع ّم تتح ّدثُ هذه الفقرة؟ هل تع ّرفت عليها؟ كيف ذلك؟ تم ّعن ج ّي ًدا في أسلوبها وتراكيبها .ماذا تض ّمنت؟فبأي أسلوب جاءت هذه الفقرة؟
 ّ -ما هو الوصف إذًا؟

االِستنتاج

الصدق.
الوصف إعطاء معلومات أو بيانات أو أوصاف عن كائن حي (شخص ،حيوان ،نبات) أو شيء ،وذلك بالتزام ّ
والغرض منه التّعريف بالموصوف.
 -2أتد ّر ُب:
تدرس فيه.
أ-صف في فقر ٍة القس َم الذي ُ
ب-صف أ َح َد أصدقائك في ع ّدة أسطر.

أقرأُ الن ّ ّص

فهم املكتوب

(قراءة مرشوحة)
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اء الجزائر
ِف َد ُ

الم َظ ِّليين فِي مدْ َخ ِل حي ا ْل َقصب ِة ،و َل ِكن َلم ت ِ
مرر ُت َأمام ِ
الم ِلي َئ ُة بِا ْل َق ْس َو ِةَ ،وك َ
وف
َان َم ْخ ُل ٌ
ُخ ْفنِي ُع ُيون ُُه ُم َّ
َ َ َ ْ
ِّ َ
الز ْر َقا ُء َ
ّ
َ
َ َ
ََ ْ
ي ِسير ِمن َغي ِر َتبا ُط ٍؤ َع َلى بع ِد ُخ ُطو ٍ
ون َأ ْن َير َف َع َيدَ ْي ِهَ ،و َأ ْن َيست َِدير م َو ِ
اتَ ،ف َل َّما َب َل َغ ا ْل َح َّي َأ َم َر ُه ا ْل ِم َظ ِّل ُّي َ
اج ًها ا ْل ِجدَ َار،
َ
ُْ
َ ُ ْ ْ َ
ْ َ ُ
ْ
ُث َّم َبدَ ُأوا ُي َفتّشو َن ُه.

ت ال َّلح َظ ُة ا ْلح ِ
يل ر َأي ُته ي َضع َأورا َقه ال ُّثبوتِي َةُ ،ثم جاء ِ
ِ
اس َم ُةَ ،و َو َجدْ ُت َن ْف ِسي َأ َما َم المظ ِّل ّيي َنَ ،و َر َأ ْي ُت
َ
ْ
َو َب ْعدَ َقل ٍ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ُ َّ َّ َ َ
وههم ا ْل َق ِذرة ،وا ْن َت َظر ُت ا ْلك َِلم َة الر ِهيب َة ا َّلتِي ت َْأمرنِي بِا ْلو ُق ِ
اشاتِ ِهم الص ِغير َة َع َلى َأ ْكتَافِ ِهم ووج ِ
وفَ ،و َل ِك َّن
ُ
َ َّ َ
ْ َ ُ ُ
ُُ
َ َ ْ
َر َّش َ ُ َّ َ
َان ينْتَظِرنِي فِي منْع َط ِ
ٍ
ِ
ا ْلك َِلم َة الر ِهيب َة َلم ْتأ ِ
الش ِ
ف ّ
تَ ،و َم َر ْر ُت بِ َس َ
ارعَ ،و ُكنَّا َق ِد
ُ َ
َ َّ َ
ال ٍمَ ،و َلح ْق ُت بِ َم ْخ ُلوف ا َّلذي ك َ َ ُ
الشر َط ِة َف َق َال م ْخ ُل ٌ ِ ِ
ا ْقتَربنَا آن ََذ َ ِ
ور ،ن ِ
َاولينِي ُقنْ ُب َل ًة ،اِ ْختَبِ ِئي ُهنَا َو َرا َء ا ْل ِجدَ ِارَ .و َب ْعدَ
َْ
وف :ا ْفتَحي ا ْل ُع ْل َب َة َيا ُز ُه ُ
َ
اك م ْن َم ْرك َِز ُّ ْ
ِ
ِ ٍ ِ ٍ
ِ
وف « :ن ِ
يب َه َّز َأ ْرك َ
َاولِينِي ُقنْ ُب َل ًة َثانِ َي ًة َيا ُزهور».
الم ِدين َِةَ ،و َق َال َم ْخ ُل ٌ
َدقي َقة َواحدَ ةَ ،د َّوى انْف َج ٌار َره ٌ
َان َ

ار ٍع ُم ِ
َان َين ِْوي َأ ْن َي ْر ِم َي ا ْل ُقنْ ُب َل َة َع َلى ا ْل َم ْرك َِز َن ْف ِس ِهَ ،غ ْي َر َأ َّن ُه َأ ْب َص َر َد ْو ِر َّي ًة َع ْسك َِر َّي ًة ُم ْقبِ َل ًة ِم ْن َش ِ
ك َ
جاو ٍرَ ،ف ُق ْل ُت فِي
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
َرب ِمن َْها َو َر َمى ا ْل ُقنْ ُب َل َة َو َس ِم ْع ُت َد ِو ًّيا
َن ْفسي َل َع َّل ُه الَ َي ْج ُرؤُ َع َلى ْالنْد َفاعَِ ،لكنَّ ُه انْدَ َف َع ن َْح َو َها بِ َش َجا َعة َحتَّى ا ْقت َ
اش ،و ِخال ََل ال َّط َل َق ِ
َق ِويا َأع َقب ْته َط َل َق ُ ِ
ٍ
َحدٍّ « :تحيا
ات ا َّلتِي َلم َتنْ َقطِ ْع َس ِم ْع ُت َص ْوتًا َي ْص ُر ُخ
بافتخار َوت َ
ات مدْ َف ٍع َر َّش ٍ َ
ًّ ْ َ ُ
الجزائر».

عن «حنفي بن عيسى»

أفهم ن ّّص:
ُ
1.ملــاذا أمــر املظلِ ّيــون مخلوفًــا أن يرفــ َع يديــه ،ويســتدي َر
مواج ًهــا الجــدار؟
2.في َم كان يفكّر مخلوف بعد اجتيازه حاجز املظلّ ّيني؟
3.هل نجح مخلوف يف تنفيذ العمل ّية؟

4.كيف كانت حالته ال ّنفس ّية بعد تنفيذ العمل ّية األوىل؟

5.هــل اســتطاع أن ينتقــم ثان ّيــة مــن أعــداء الوطــن؟ كيــف
ذلــك؟

قامويس:
إىل قامويس:
أعود إىل
أعود

أفهم كلاميت:

اللّحظــة الحاســمة :اللّحظــة الفاصلــة.
وجوههــم القــذرة :وجوههــم الوســخة.
ال ّرهيبــة :املخيفــة.

أرشح كلاميت:
ُ

أوراقه الثّبوت ّية .ال يجرؤ .أَ ْعقبتْه.

ّغوي
البناء الل ّ

قواعد اللغة
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41

أ -أتعلّم قوا ِع َد لغتي:
نص « ِفداء الجزائر».
لقد قرأتَ وناقَشْ َت ّ
 «وانتظرتُ الكلم َة ال ّرهيب َة الّتي تأ ُمرني بالوق ُِوف.»...
ْت بمخلوف الّذي كا َن ِ
ينتظرني في ُم ْن َع ِ
طف الشّ ارِع».
 «ول َِحق ُكلمتي (الّتي) و(الّذي) وعالقتهما بالجملتين اللتين جاءتا بعدهما :
الحظ
ْ
كل منهما؟  -كيف ت ُس َّميانِ ؟ ما هو إذًا االِسم الموصول؟  -ما هي أنواعه؟
 كيف يتّضح معنى ٍّاالِستنتاج

يتعي إالّ بجملة تأيت بعده ،وهو أنواع:
االِسم املوصول نوع من املعارف ،ال ُ
يتضح معناه ،وال ّ
 الّذي :للمفرد املذكّر .الّتي :للمفرد املؤنّث. اللّذان :للمث ّنى املذكر .اللّتان :للمثنى املؤنّث. الّذين :لجامعة الذكور .الالّيت ،الاليئ ،اللوايت :لجامعة اإلناث.َ -من :للعا ِقل .ما :لغري العاقل.

ب -أوظّف تعلّماتي:
 -1هات أمثل ًة تتعلّق باألسرة أو الوطن تتض ّمن أسماء موصولة.
 -2ع ّين األسماء الموصولة وب ّين أنواع َها فيما يأتي:
أ -قال تعالى :ق ْد أفْل ََح المومنون الّذين ُه ْم في صالتِهم خاشعون .سورة المؤمنون (اآلية)2-1 :
حب لنف ِْس ِه».
ب -قال ال ّرسول صلى الله عليه وسلّم« :الَ يُؤ ِم ُن أح ُدكم حتّى يُ ِح َّب ألخيه َما يُ ُّ
 -3أعرب ما تحته خط:
 اقْ َب ْل عذ َر َم ْن اعتذر إليك.« -اِغف ْر لنا ما ف َرط م ّنا».

أنج ُز تماريني في البيت:

 -1ع ّين األسماء الموصولة م ّما يأتي ،وب ّين نو َعها:
قال تعالى:
أ « -لَ َق ْد كا َن لَ ُك ْم في ُرسو ِل الل ِه إِ ْس َو ٌة َح َس َن ٌة لِ َم ْن كا َن ير ُجوا الل َه واليو َم ِ
اآلخ َر و َذكَ َر الل َه كثيرا ً» .سورة األحزاب (اآلية.)21 :
بَ « -ما ِع ْن َدكُ ْم يَ ْن َف ُد و َما ِع ْن َد الل ِه بَاقٍ » .سورة النحل (اآلية.)96 :
 -2اجمع االِ ْسمين الموصول ْين اآلتي ْين( :ال ِّذي – الّتي) ث ّم ث ِّن ِه َما.
 -3أعرب ما تحته خط:
عرفت الذي عندك.
قرأت ما في الكتاب.

أقرأُ ال ّن ّص

فهم املكتوب

(دراسة النص األديب)
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نوفمبر

منبـــــع الفائزيــــ ْن
ُ .1هنَــــــا
ُ
ُهنَــــــا ثـــــــور ُة الماجـــــدي ْن
ُ .2هنَـــــــا موطــــ ُن الظافريـــ ْن
جزائـــر
جزائـــر..
جزائـــر..
ْ
ْ
ْ
 .3هنـــــا شـــــعل ُة ال ّثـــــورات
هنـــا فـــي ريـــاض الحمـــاة
 .4أبـــــاة ،كــمــــــاة ،ســــراة
جزائـــر
جزائـــر..
جزائـــر..
ْ
ْ
ْ
 .5طردنـــا ا ّلـــذي اســـتعمرا
كــأســـــد َّ
الشـــــرى
فكنّـــــــا
ْ
ٍ
مـــــدن وقــــرى..
َ .6فمـــــ ْن
حـــــرائر
طفنــــــا رجــــــاالً..
ْ
تخـــف
 .7فـــر ِّد ْد معـــي ال
ْ
وقــــف
ألســــنا األُلــــى مــــن
ْ
ّ
ـــرف..
والش
 .8لنيـــل ال ُعلـــى
ْ
بجمـــع ِ
والخناجـــر
الع ِصـــي
ْ
وأوراس يشـــــــهدُ عنّـــــــا
.9
ُ
بأنّــــــــا كرامـــــــ ًا َصمدنـــــا
ُ .10قتلنــــــا بـــــه و َقتــ ْلنـــــا
البشــــــائر
ومنـــــــه أتتْنـــــــا
ْ
سليمان جوادي
مجلة آمال عدد :25
(جانفي ،فيفري  )1975ص.37 :

أفهم ن ّّص:
ُ
1.ما املقصود مبنبع الثّائرين؟
ــص إشــارة إىل متجيــد الثّــورة الجزائريّــة ،حــ ّدد
2.يف ال ّن ّ
مواطــن هــذا التمجيــد.
3.ب َم وصف الشّ اعر الّذين ح ّرروا هذا الوطن؟

لــكل أنحــاء
4.هــل الثّــورة الجزائريّــة كانــت شــاملة ّ
الوطــن؟ ّ
ــص.
دل عــى هــذا بأمثلــة مــن ال ّن ّ
5.عال َم يشهد جبل األوراس يف ال ّن ّص؟

أعود إىل قامويس:

أفهم كلاميت:
ُ
ثــورة املاجديــن :ثــورة العظــاء .موطــن الظّافريــن:
موطــن الفائزيــن ،مــن ظَ ِف ـ َر ِبــه وعليــه :فــاز بــه
وغلــب .رِيــاض و َر ْوضــاتٌ ج .روضــة :وهــي األرض
رة بأنــواع النبــات .الحــاة :مــن َح َمــى
املخــ ّ
يحمــي :منــع مينــع .أُبــاة :شــجعان .البشــائر :ج.
بُــرى .والبشــارة :الخــر املفْــرِح .بشــائر الوجــه:
محســناته ،وبشــائر الصبــح :أوائلــه.

أرشح كلاميت:
ُ
الشى.
كامة  .رساةّ .

أتذ ّوق نّ ّص
صفحة
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نص "نوفمرب" وتأ ّمل ج ّيدا ً قول الشّ اعر:
ُع ْد إىل ّ
الشى».
كأسد ّ
«فكنا ْ

ع ّم يتح ّدث الشّ اعر يف هذه العبارة؟ -وما دخل كلمة «أُ ْسد» يف التّعبري؟

بالضمــر املتّصــل يف عبــارة (كُ َّنــا) و
 هــل هنــاك متاثــل أو تشــابه بــن الطّــرف األ ّول املفتخــر بــه املشــار إليــه ّـرى) أم الَ؟
(أســد الـ ّ
الطــرف الثــاين ْ
الصورة إذًا؟
 كيف تس ّمي هذه ّمم سبق؟
 -ماذا تستنتج ّ

إنتاج املكتوب
مقدمة
نص
يتضمن تحرير ّ
إنتاج ّ
ّ
 -1أ ْعر ُِف:
نص فداء الجزائر واقرأه بتم ُّعنٍ .
ُع ْد إلى ّ
 ع ّم يتح ّدث هذا الموضوع مجمال؟ ح ّدد أجزاءه.نص .ح ّددها من ال ّن ّص.
َ
أي ّ
عرفت سابقا ﺃ ّن المق ّدمة عنصر ها ّم في بناء ّ
 -ا ُذكر بعض خصائصها .ماذا تستنتج؟

االِستنتاج

نص
المق ّدمة كما
َ
عرفت سابقا فكرة موجزة أو سؤال دقيق للولوج إلى موضوع ما .وهي مه ّمة ج ًّدا ،ال يخلو ّ
منها ،وتكون متماسكة مترابطة مع العرض (عناصر الموضوع) المؤ ّدي حتما إلى خاتمة مع ّينة (نهاية الموضوع ).
 -2أتد ّر ُب:
ﺃ) ُع ْد إلى بعض ال ّنصوص التي درستها ،ح ّدد مق ّدماتها( .أين تبدأ و أين تنتهي؟) مع التّعليل.
نصا موضوعه األسرة أو الوطن يتض ّمن مق ّدمة واضحة المعالم.
ب) أنشئ ًّ

أقرأُ
أقرأُال ّنال ّنص ّص
صفحة

فهم املكتوب

(قراءة مرشوحة)
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الوطني
ّ
ِ
ِ
صاد ًقا بأمج ِ
اد ُق هو ا ّلذي يهيم بحب وطنِ ِه ،ويتغنَّى ِ
الوطني الصالح الص ِ
أعماق ِه
ّاريخية ،وتأخذه النّخو ُة من
اد ِه الت
ْ َ
ِّ
ُّ ّ ُ ّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
السامية ،والقي ِم َ
مستويات األُم ِم
وتتفاوت
الخالدة،
عندَ ما َي َرى َع َل َم وطنه ُير ْف ِر ُ
ُ
ُ
ف ُهنَا ُ
بالم َعاني ّ
وهنَاك ُموح ًيا َ
ِ
االرتقاء المدني ِ
الحب والتّقدير للوطن ،وما يتو ّفر
ياسي بقدر ما يوجد عند أفرادها من
واال
في
ّ
والس ّ
جتماعي ّ
ّ
َ ِّ
فيهم من االستعداد للقيام بواجبه ،والتّضحي ِة في سبيل حياتِه من ك ُِّل ما َعسى أن ين ََال منه في ِ
داخ ِل ِه أو ِ
خار ِج ِه !
َ
ّ
َ

ِ
ِ
ِ ِ
َختلج
نحو الوطن،
فاألفكار والمعاني التي ت ُ
أس َمى العواطف ،وأنبل المشاعر وأعمقها َ
ُ
إنّها صور ٌة ح ّي ٌة تُع ِّبر عن ْ
ِ
ٍ
يجب أن يحم َل َها ُّ
مواطن
كل
الصورة ،هي ا ّلتي ينبغي َبل
ُ
نحو وطنه ،وا ّلتي أودعها هذه ّ
الرجل َ
في َصدْ ِر هذا ّ
ِ
ِ
ِ
نحو وطنِ ِه ،سواء أكان وطنُ ُه جمي ً
غير ذلك !
القلوب
بسحر ِه
ال يفت ُن
َ
َ
صادق الوطن ّية َ
واأللباب ،أم كان َ
ِ
يكون في ِ
َ
األوطان وأح َّب َها إليهّ ،
َ
يحب وطنَ ُه ويتع ّل ُق بِه
ألن المر َء إنّما
أجمل
عين مواطنيه
يجب أن
الم ْر ِء
ُّ
ُ
َ
فوط ُن َ
ِ
ً
َ
ترعر َع ،ال ألنّه َ
ويح ُّن إليه أينما كان ّ
جمال أو موق ًعا أو أرزا ًقا !
البلدان
فاق
ألن
جذور ُه منه ،وألنّه فيه ُولدَ َون ََش َأ ،وفيه َ
َ
ِ
ِِ
ِ
الوطن في ِ
ِ
ُ
روحه الوطن ّي ُة،
المرء
إيمان
قوي
وحب
ورسب في أعماقه قويت ُ
َ
نظر اإلسال ِم من اإليمان ،فمتَى َ
ُّ
ِ
وجوهره إالّ إيمانًا ووطن ّي ًة.
وليس المر ُء في حقيقته
الصديق
الصالح ّ
محمد ّ
(نور على نور)
موفم للنشر ،الجزائر 2012

أفهم ن ّّص:
ُ

1.ما املوضوع ا ّلذي يعالجه ال ّن ّص؟

الح يف نظر الكاتب؟
2.من هو
الوطني َّ
الص ُ
ُّ

ـي
3.مــا هــي املجــاالتُ الّتــي يجــب أن يتحــ َّر َك فيهــا الوطنـ ُّ
الصالــح؟
ُ
ٍ
ــم يف االِرتقــاء يف
أي
أســاس تتفــاوت مســتوياتُ األُ َم ِ
4.عــى ّ
شــتّى املجــاالت؟
5.انطالقاً من ال ّن ّص ،هل هناك عالقة بني الوطن واإلميان؟
تأصلِ ُح ِّب الوطنِ يف ِ
نفوس األفراد؟
6.ماذا ينتج عن ّ

إىل قامويس:
أعود إىل
أعود
قامويس:
أعود إىل قامويس:

أفهــم كلــايت :األمجــاد :العظائــم،
ُ
ج :مجــد ،م ّجــد وأَ ْم َج ـ َد فالنًــا :عظّم ـ ُه
وأثنــى عليــه .ال ّنخــوة :املــروءة،
ـي.
العظمــةُ .موح ًيــاَ :داالًّ .االرتقــاء :الرقـ ُّ
االســتعداد :القابل ّيــة.

أرشح كلاميت :يهي ُم .الوطن ّية.
ُ

ّغوي
البناء الل ّ

قواعد اللغة
صفحة

أ -أتعلّم قواع َد لغتي:
«الوطني» و الحظ الجمل اآلتية :
السابق
ُعد إلى ال ّن ّص ّ
ّ
 تتفاوتُ مستوياتُ األُ َم ِم. عن َدما يَ َرى َعلَ َم َوط ِنه. -تُع ّبر عن أَ ْس َمى ال َع َو ِاط ِف.
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لقد عرفت فيما مضى أ ّن الفعل ّ
يدل على حدث في زمن معيّن.
 -فمن قام باألفعال (تتفاوت ،يرى ،تُ َع ِّب ُر)؟

 كيف تس ّمي هذا الذي يقوم بالفعل؟ و ماذا تستنتج؟الفاعل هو ما ّ
ابي ال ّرفع.
دل على الذي يقوم بالفعل ،أو يتصف به ،و حكمه اإلعر ُ
ب -أوظّف تعلّماتي:
 -1ابحثْ في ال ّن ّص عن أفعال أخرى ،و ب ّين فاعليها.
 -2هات جمالً ذاتَ دالالت وطن ّية و َأسريّة تشتمل على فاعلين بمختلف أنواعهم.
 -3أعرب ما تحته خطّ:

لعل َعتْ َبك محمو ٌد عواقبه *** فربّما َص ّحت األجسام بالعلل
ّ -

اس ال ّدي ُن القوي ُم.
 إنّما هذّب ال ّن َ -وإذا أتَتْ َك مذ ّمتي ِم ْن ناقص *** فهي الشّ هاد ُة لي بأنّي كامل

أنج ُز تماريني في البيت:

 -1اِجعل لكل فعلٍ مما يأتي فاعالً داخل جملة مفيدة (اجتهد ،ناقش ،شارك).
 -2أعرب ما تحته خطّ.
يحب أبناء الجزائر وطنهم.
يصح في األفهام شي ٌء *** إذا احتاج ال ّنها ُر إلى دليل
 وليس ّوب ربُّه.
 ابتلى أيّ َاس كلُّه ُم *** الجو ُد يُف ِق ُر واإلقدا ُم قتّال
 -لوال المش ّق ُة ساد ال ّن ُ

االِستنتاج

أقرأُ ال ّن ّص

(دراسة النص األديب)

فهم املكتوب

صفحة
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�شراك يا َد ْعدُ !
ُب
ِ

السوريّة » ،هو ..وهي ،..قالت له معاتبة :لماذا تركتني وحدي؟..
تمهيد « :نَا ِز َحان من أرض الجوالن العرب ّية ّ
نسيت العهد؟
هل تذكر األيّام التي قضيناها م ًعا؟ هل
َ
نسيت وال سلوتُ ولكن؟
قال لها :أنا على العهد ،ما
ُ
 -1لِ َمــــــــا َذا ال َعت
ْــــــــب يــــــــا َدعْــــــــدُ
ُ
ِ
ــــــــق لــــــــي و َطــــــــ ٌن
 -2وراء األ ْف
الصافــــــــي
َ -3ع
ُ
شــــــــقت هــــــــوا َءه َّ
مز ُقــــــــوا ْ
أختِــــــــي
 -4بأرضــــــــي ّ
الخــــــــوف يقتلنَــــــــا
 -5إِالَ َم
ُ
ٍ
بنيــــــــران
 -6ســــــــأصليهم
 -7فــــــــا الصــــــــاروخ ُيرع ُبنــــــــي
َــــــــوا مــــــــن آخــــــــر الدنيــــــــا
 -8أت
ْ
ِ
أســــــــتَعدْ أرضــــــــي
 -9إذا لــــــــم ْ
أدوب بِــــــــه
 -10فــــــــا (عيــــــــدٌ )
ُ
 -11وحيــــــــن أعــــــــو ُد يــــــــا وطنــــــــي

أفهم النّ ّص:
ُ

فمهــــــــ ً
ا هدّ نــــــــي ال ُب ْعــــــــدُ
أخيــــــــرا ســــــــوف ُيرتَــــــــدُّ
ً
الو ْجــــــــدُ
ْ
وأضنَانــــــــي هنــــــــا َ
ِ
ــــــــر ال َغــــــــر ُد
الطائ
فمــــــــات
َ
ُ
ــــــــح ال يبــــــــدُ و
الص ْب
إال َم
ُ
ُّ
فليــــــــس لثورتــــــــي حــــــــدُّ
َ
إذا مــــــــا الغيــــــــظ ْ
يشــــــــتَدُّ
فــــــــذا
لــــــــص وذا َو ْغــــــــدُ
ٌّ
كنــــــــت بهــــــــا أشــــــــدُ و
التــــــــي
ُ
(و ْر ُد)
(بحــــــــر) وال
وال
َ
ٌ
ِ
أقــــــــول است ْبشــــــــري يــــــــا َدعْــــــــدُ

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

1.من يخاطب الشّ اعر يف البيت األ ّول؟ وم َّم يشتيك؟

ُ 2.د ّل عىل األبيات الّتي تكشف وطن ّية الشّ اعر.

3.ا ُذكــر بعــض األفعــال اإلجرام ّيــة التــي ارتكبهــا املســتدمر
حــق املواطنــن األبريــاء ال ُعــ َّزل.
يف ّ
ـص جل ّيــا أ ّن الشّ ــاعر راغــب يف تجــاوز محنــة
4.يبــدو مــن ال ّنـ ّ
وطنــه وتح ـ ِّدي االســتدمار .مــا هــي األبيــات التــي تؤكّــد ذلــك؟
5.ب َم تو ّعد الشّ اعر املستدمر الغاشم يف البيت السادس؟

أمل يف العودة إىل أرض وطنه؟ كيف ذلك؟
6.هل للشّ اعر ٌ

أعود إىل قامويس:

أفهم كلاميت:
ُ
العتــب :اللّــوم ،عات َبــ ُه ،عتَابًــا ،و ُمعاتبــة.
الرجــل :هــرِم ،وهــ ّدين
ُ
هــ َّدين :هــ َّد ،هــ ًّدا
هنــا مبعنــى آملنــي ،وأ ّرقنــي .الوجــد:
ـب الشــديد ،مــن َو ِج ـ َد يَ ْوجــد َو ْجــدا ً.
الحـ ّ
والصىل:
الصــا ِّ
ســأصليهم :ســأدخلهم ال ّنــارِّ ،
ال ّنــار .الغيــظ :الغضــب أو أشــ ّده ،وفعلــه
غــاظ.
أرشح كلاميت:
ُ
و ْغ ُد ،أشْ ُدو.

أتذ ّوق نّ ّص
صفحة
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نص «بُشراك يا ُدع ُد» ،وتأ ّمل ج ّي ًدا الكلمتين الموضوع تحتهما سطر في
ُع ْد إلى ّ
البيت األ ّول:
لماذا العتب يا دع ُد *** فمهال ه ّدني البُ ْع ُد

 ماذا تالحظ؟ في َم يكمن هذا التّشابه؟ هل هما متّفقتان في الشّ كل والمعنى؟ كيف ذلك؟ إذًا هناك تجانس بين الكلمتين (شكالً) مع اختالفهما ( معنى).المحسن البديعي إذًا؟
 كيف تس ّمي هذاّ
 -ماذا تستنتج؟

إنتاج املكتوب
 - 1اإلنتاج:
 الوضع ّية اإلدماج ّية التّقويم ّيةْت َعلَى ما فيها من ِق َيم وط ِن ّية.
نصوصا عن الوطن
قرأتَ
وتفاعلت َم َعها ،و َوقَف َ
َ
ً
اكْتُ ْب موضو ًعا تتح ّدث فيه عن بطولة ٍ
السرد والوصف ،ونعوتاً
شهيد من شهداء الثّورة الجزائريّة المباركة .موظّفًا
نمطي ّ
ّ
وأسماء إشارة وبعض األسماء الموصولة ،مع احترام عالمات الوقف.
 - 2المشروع:
خطوات اإلنجاز
اخلطوة األوىل :
 تشكيل األفواج. تحديد الشخصية. تحديد عنارص املوضوع(املولد ،النشأة ،األخالق،
األعامل ،املواقف.)...

اخلطوة الثانية :
 توزيع العنارص عىلأعضاء الفوج.
اخلطوة الثالثة :
 التقاء أعضاء الفوج.اخلطوة الرابعة :
 -التّقديم.

وصف شخصية وطن ّية جزائرية متم ّيزة
املوارد

املهام
الوصفي.
 ال ّنمط جمع املعلومات.ّ
ِ
 جمــع الوثائــق التّاريخيــة (صــ ّور - ،استثامر موارد معرف ّية (الضمري ،اسم اإلشارة،عالمات الوقف.)...
ســندات).
 استثامر موارد معرف ّية تاريخ ّية. ضبط املعلومات و الوثائق و تنظيمها الوسائل :يف فقرات.
 أوراق بيضاء ،ص ّور شخص ّية ،كتب ،مجالتتاريخية ،أرشطة مس ّجلة ،لوحة عرض ...إلخ
 تبادل و جمع األعامل. -املناقشة و التقويم.

صفحة
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اإلدماج و التقويم

وضعية تعلّم اإلدماج ()1
 -1اإلنتاج:
ـت داخـ َـل غُرفَ ِتـ َـك تُتَا ِبـ ُع بحـ ٍ
ـري والفريــق
ـاس وقلــق كبرييْــن ُمقَابلـ ًة دول ّيــة يف كُــر ِة القـ ِ
كُ ْنـ َ
ـدم بــن الفريــق الجزائـ ّ
ـرب منـ َـك أبــوك وقــال ُم َعاتِب ـاً« :نَ َع ـ ْم لل ّرياضــة لكــن يف حــدود !» فــر َددْتَ عليــه بعفويّــة« :القض ّيــة
ـي ،اِقـ َ
الفرنـ ّ
ـب بــر ّدك وتأثَّــر و هــو يبتســم.
ليســت قضيــة رياضــة يــا أيب ،لك ّنهــا قض ّيــة وطــن» فَأُ ْعجـ َ

وضوعـاً تصـ ُـف فيــه حالتَـ َـك وحالــة أَبِيــك أثنــاء متابعــة هــذه املقابلــة .موظّ ًفــا األســاء املوصولــة ،بعــض
ـب َم ُ
اكْتـ ْ
ال ّنعــوت مــع احـرام عالمــات الوقــف املناســبة.
ب -التقويم :
 اِبْنِ شبكة لتقويم إنتاجك بِ ُفر ِد َك.واملؤشات.
 قارن امل ُ ْنتَج باملعايريّ
 َع ّ ْي مواطن التّحكّم وعدم التّحكّم.أص ِد ْر ُح ْك َم َك.
 ْج -أص ّوب أخطائي :
العرب األوائل.
ْت لَكُم ملْ ت ُْسمع عن
ِ
ْت إلَيكُم» ،فعبارة اشْ تَق ُ
والصواب «اشْ تَق ُ
يَقُولون« :اشْ تَق ُ
ْت لَكُم» ّ
والصواب« :ت ََسلَّ ْم ُت أ ْو َر َاق االمتحان» ألن ْاستَلَ َم مبعنى (لَ َمس).
«استَلَ ْم ُت أوراق االمتحان»ّ .
يقُولُونْ :
والصواب« :ا ْعتَ َذ َر عن عدم الحضور».
يقُولُون« :ا ْعتَ َذ َر عن الحضور»ّ .
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أ -اإلنتاج:
الوطني
ـت كثـ ًرا مــن زمالئــك ال يحرتمــون ال َعلَــم
التبويّــة ،ال َحظْـ َ
مؤس َسـ ِت َك ّ
ـي داخــل َّ
ّ
«وأنــت تُ َحيّــي ال َعلَــم الوطنـ ّ
كرمــز مــن رمــوز الوطــن أثنــاء أداء التّحيــة.
الصــواب،
ُكتــب موضوعــاً تُعلّــق فيــه عــى هــذه الظّاهــرة املســيئة لوطنــك وتاريخــكُ ،مو ِّج ًهــا زمــا َءك إىل ّ
ا ْ
الســببي ،أســاء اإلشــارة ،محرت ًمــا عالمــات الوقــف».
مســتخد ًما منــط الوصــف ،موظّفــاً ال ّنعــت ّ
ب -التقويم :

 -1اِبْنِ شبك ًة لتقويم إنْتَاجك :
املعايري

ّ
املؤشات

الوجاهة

 توظيف الوصف.ببي.
 توظيف ال ّنعت ّالس ّ
 توظيف أسامء اإلشارة. -احرتام عالمات الوقف.

سالمة اللّغة

والصف واإلمالء.
 -احرتام قواعد ال ّنحو ّ

االنسجام

 تسلسل األفكار.ُ -مالَءمتها للموضوع.

اإلتقان

 حسن عرض ال ّن ّص. -مقروئ ّية الكتابة.

واملؤشات.
 .2قارن ال ّن ّص امل ُ ْنتَ َج باملعايري
ّ
عي مواضع التّحكّم وعدم التّحكّم.
ْ ّ .3
 .4أَ ْص ِد ْر ُح ْك َم َك.

نعم

ّحكم
الت ّ

ال

