
 :منالموضوع الّثا
 السند :

سيعيش فيو أبناؤك و أحفادك فيل تريدين ) أن يعيشوا  اّلذيأّييا األّم...إّننا نناديك باسم الوطن    
( أعّزاء أو عبيدا أذاّلء؟ إّن في طاقتك ) أن تساعدي( في بناء الوطن الجديد، بل إّن في طاقتك  أحرارا

 أن تشّيدي وحدك أركانو الكبرى.
إّننا نناديك أّيتيا األّم، و نستعين بك. أنت نصف األّمة، بل أنت في الّتكوين الوطنّي األّمة كّميا.    

عّممي أبنائك محّبة الوطن الحّقة. قولي ليم: إّن األجنبّي ال يحترميم إذا كانوا ال يحترمون أنفسيم، 
 مبو من يحتقرون لغة األجداد.قولي ليم: إّن األجنبّي    ال يحتقر لغة أجداده بل يحتقر في ق

عّممييم أن يخمصوا لموطن قبل ) أن يخمصوا (ألنفسيم، بل قبل أن يخمصوا ألّي شيء آخر في    
إاّل الوطنّيون، عندئذ يقوم الوطن  العملالعالم. عّممييم الّتضامن و الّتحاب و الّتعاون، و ما أخمص 

 .الوطنية الوحدةعمى أركانو كّميا، و في مقّدمتيا 
 ( بتصّرف8991) ش. ت. أ  دورة ماي 

 األسئلة:
 :البناء الفكري 

 اقترح عنوانا مناسبا لمّنص من بين العناوين اآلتّية:  .1
 ـ حّب الوطن

 ـ أّيتيا األّم  
 ـ احترام األمّ 

 متى يحترم األجنبّي أبناء الوطن؟ .2
 ذكر الكاتب مجموعة من الّصفات يجب تعّمميا. حّددىا. .3
 :البناء الّلغوّي 

 رب ما تحتو خّط في الّنص إعرابا تاّما.أع .1
 بّين محّل الجمل اّلتي بين قوسين في الّنص من اإلعراب. .2
 استخرج من الّنص جممة تقّدم فييا المفعول بو عن الفاعل، و اذكر الّسبب. .3

 
 



 :البناء الفّنّي 
 ىات من الّنص أسموبا إنشائّيا و بّين نوعو. .1
 استخرج من الّنص تشبييا. .2
 
 جّية:الوضعية اإلدما 

 األّم دعامة أساسّية لتربّية األجيال عمى األصالة و الوحدة الوطنّية.   
الّتعميمة: توّسع في ىذه الفكرة مبرزا الّدور الفّعال اّلذي تقوم بو المرأة في تشييد الوطن،       

 مستعمال:
 المفردات: الوحدة ـ بناء ـ األجيال. 
 ناسخ.الّمغة: جممة موصولة ـ جممة واقعة خبرا ل 
 األسموب: أدوات الّتوكيد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :الثامن اإلجابة الّنموذجّية
 :البناء الفكري 

 لمناسب لمّنص: أّيتيا األّم.العنوان ا .1
 يحّب األجنبّي أبناء الوطن إذا احترموا أنفسيم. .2
 ذكر الكاتب مجموعة من الّصفات يجب تعّمميا ىي: .3

 اإلخالص لموطن ـ الّتضامن ـ الّتحاب ـ الّتعاون 
 

 :البناء الّلغوي 
 اإلعراب: .1

 اّلذي: اسم موصول مبنّي عمى الّسكون في محّل جّر صفة.
 صوبة و عالمة نصبيا الفتحة الّظاىرة عمى آخره.أحرارا: حال من

 الوحدة: مبتدأ مرفوع و عالمة رفعو الضّمة الّظاىرة عمى آخره.
 العمل: مفعول بو منصوب و عالمة نصبو الفتحة الّظاىرة عمى آخره.

 محّل الجمل من اإلعراب: .2
 أن يعيشوا: جممة فعمّية في محّل نصب مفعول بو.              

 أن تساعدي: جممة فعمّية في محّل نصب اسم إّن مؤّخر.              
 أن يخمصوا: جممة فعمّية في محّل جّر مضاف إليو.             

 استخراج جممة تقّدم فييا المفعول بو عمى الفاعل: .3
 ما أخمص العمل إاّل الوطنّيون.

 الّسبب: ألّن الفاعل محصور بإاّل.
 

 :البناء الفّني 
 أّيتيا األمّ  األسموب اإلنشائي: .1

 نوعو: الّنداء
 الّتشبيو: أنت نصف األّمة / أنت األّمة كّميا .2

 



 
 :الوضعّي اإلدماجّية 
 المالءمة:   .1

 إبراز الّدور اّلذي تقوم بو المرأة في تشييد الوطن. مطابقة التعميمة:
 توظيف شروط اإلنجاز / مطابقة التقنية: توسيع الفكرة    

 صحة الشواىد/ تربط األفكار/ ـ تسمسل األفكاراالنسجام:   .2
 احترام عالمات الوقف./ الخمو من األخطاء الّنحوّية و اإلمالئّية. سالمة الّمغة: .3
 اإلبداع و حسن العرض  التميز: .4

 
 

 

 

 

 

 

 


