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 النص :

من الطاق ورجع بي الخاطر إلى المطار ...ىا أنذا أحس من فوري شعور وحشة  البصروأشرعت   
 وانقباض ، لقد أيقنت اآلن أّني فصمت عن الوطن ...

فيم ىذا األسى عمى فراقك ؟كأنك إنسان حّي يجري في عروقك من الدم ما يجري في  !وطني  
لى لزامك ، كّمما جّد بي الرحيل عروقي ، فبيني وبينك حرمة النسب ولحمة القربى فيم ىذا الحنين إ

عنك ؟ ما خطب ىذه الدمعة يندى بيا جفني حين تخفى عّني مشارفك؟ لكأّني بك تشّد نياط قمبي 
 ، فكمما نأيت عن أرضك التوى عمى القمب ينفطر من وجد وتحنان . بأمراس

را إال أرض وماء ما أنت أييا الوطن ؟ وماذا فيك من سّر ييّيج كوامن الشجن ؟ وىل أنت أوال وأخي  
 ؟ وىل الدنيا عمى رحبيا واختالف بقاعيا إال مثمك بر وبحر ؟

عبير النفس ، وغرفة تمتزج حقا أنت قبضة من تراب ، وغرفة من ماء ، ولكنيا قبضة يختمط بيا   
بيا ذماء الروح ، فييا تستكن البذرة الصحيحة لمعالم الشخصية المتمّيزة ، وعمييا يتجّمى الطابع 

 لما نحن عميو من مالمح وسمات .األصيل 
ما أنت أّييا الوطن إاّل أنا في أجّل المعاني وأرحبيا . وما أنا إاّل أنت أييا الوطن في أرّق تمك   

 المعاني وأضيقيا .
لست أنا إال بضعة منك ، انفصمت عنك ولكنيا تدور في فمكك بجاذبّيتك ، وستظّل في مدارىا حتى   

ليك أعود ....ال مفاصمة بيننا وال انفصام .يحين الحين فتفنى فيك . منك   انبثقت ، وا 
 : 1تمرين 
 ىات فكرة عامة مناسبة لمنص . .1
 اشرح : الطاق ، يندى ، نأيت . .2
 بم شّبو الكاتب الوطن ؟ وما ىو وجو الشبو بينيما ؟ .3
 :  2تمرين 
 متى أحس الكاتب بخروجو من الوطن ؟ .1
 مالفرق بين الوطن وقبضة التراب ؟ .2
 الوجد ، الشجن ، األسى ، أمراس.اشرح :  .3

 



 :  3تمرين 
 اعرب ما تحتو خط في النص . .1
 استخرج من النص  فعال معتاّل واسنده إلى ضمائر المخاطب. .2
 استخرج من النص اسما مقصورا . .3
 :  4تمرين 
 عناصره.استخرج من النص تشبييا وبّين  .1
 انبثقت. قبضة، يمي:عّمل كتابة التاء في كل مما  .2
 ن النص أسموب نداء .استخرج م .3
 : 5تمرين 

 أبنائو. اكمل الفراغات بما يناسبيا من الكممات : الوحشة ،اآلباء ، العودة ، 
الوطن ىو األرض التي ولد اإلنسان وتربى فييا ، وىو أرض.... واألجداد ، وىي المجتمع الذي يحيط 

، ىو جزء من اإلنسان ومن كيانو  بنا ، وىو الناس الذين نمتقي بيم كل يوم ونتبادل المنافع والمصالح
وشخصيتو ، يشعر المرء حين مغادرتو بالغربة و... ، ويرفرف قمبو حين تحين ساعة .... إليو ، ىو 
التراب الغالي الذي سقي بدماء من ماتوا في سبيل تحريره ، ىو اليواء الذي تشبع بآىات المحّررين 

 ن استشياد أحد من ....والوطنيين ، ىو الماء الذي تحّول إلى األحمر حي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : الحل
 : 1تمرين 

فكرة عامة مناسبة لمنص : اشتياق اإلنسان لوطنو حين يغادره يبّين أن الوطن قطعة من روح  .1
 اإلنسان يأخذه أينما حل وارتحل.

 شرح : الطاق : النافذة ، يندى : يبتّل ، نأيت : ابتعدت . .2
من الدم ما يجري في عروق الكاتب ووجو  الحّي يجري في عروقوشّبو الكاتب الوطن باإلنسان  .3

 الشبو ىو اشتياق الكاتب لموطن كاشتياقو لفرد من عائمتو .
 :  2تمرين 

 أحس الكاتب بخروجو من الوطن حين شاىد أرض الوطن من نافذة الطائرة . .1
 بير النفس وذماء الروح .الفرق بين الوطن وقبضة التراب ىو أن الوطن ىو قبضة تراب لكنيا ممموءة بع .2
 .: حبال ، أمراس : الحزن  ، األسى : اليم ، الشجن : الشوق  شرح : الوجد .3

 :  3تمرين 
 اإلعراب : البصر : مفعول بو منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره . .1

 الباء : حرف جر .
 أمراس :اسم مجرور بالباء وعالمة جره الكسرة الظاىرة عمى آخره . .2
 معتل : يجري : أنت تجري ، أنت تجرين ، أنتما تجريان ، أنتم تجرون ، أنتن تجرين .فعل  .3
 القربى . مقصور:اسم  .4

 :  4تمرين 
تشبيو : كأنك إنسان حي : المشّبو الوطن ، المشّبو بو اإلنسان ، أداة التشبيو : كأن ، وجو الشبو  .1

 : اشتياق المرء لموطن كاشتياقو لمناس.
  : مفتوحة ألنو فعل، انبثقت : مربوطة ألنو اسم مفرد مؤنث في كل مما يمي : قبضة كتابة التاء تعميل .2
 .أييا الوطنوما أنا إاّل أنت  أسموب نداء : .3

 الفراغات بما يناسبيا من الكممات :  إكمال : 5تمرين 
واألجداد ، وىي المجتمع الذي اآلباء الوطن ىو األرض التي ولد اإلنسان وتربى فييا ، وىو أرض 

يحيط بنا ، وىو الناس الذين نمتقي بيم كل يوم ونتبادل المنافع والمصالح ، ىو جزء من اإلنسان ومن 
العودة ، ويرفرف قمبو حين تحين ساعة الوحشة كيانو وشخصيتو ، يشعر المرء حين مغادرتو بالغربة و 



توا في سبيل تحريره ، ىو اليواء الذي تشبع بآىات إليو ، ىو التراب الغالي الذي سقي بدماء من ما
 . أبنائوالمحّررين والوطنيين ، ىو الماء الذي تحّول إلى األحمر حين استشياد أحد من 

 
 
 
 

 


