
 دراسة نص وطني الحبيب : 

 النص : 

 اـــــــــــــوقفت عمى محاسنو ىواي  ولي وطن حبيب لي خصيب               
 اــــــــلو روحي وما ممكت يدايا                  وكنت لو من األحرار عبد

 ــاــــــــفإني قد وجدت بو ىدايـــــــــ                                إذا آنست من بمواه نارا        
 ــاــــــــــظممنا بو بائسين خزايـــــــــــــــــــ  أصابك يا جزائر عيد سوء                                 

 اـــــــــــــرقيت بو إلى الرتب السناي                             أعيدي لمورى عيدا سنّيا        
 اــــــــمدى ، سنجمي عنك الرزاي                             وال تخشي رزايا فيك طالت     

 عمى صوت المطالب والشكايا                         بائداتوتنقشع المظالم  
 اـــــــــــــــــــــــــــــــــغباي مجاىل من مآثرنا    وتزىر المعارف كاشفات                               

 اـــــــــــــــــــــلغنم العمم عّبأت السراي                                لمجيل بقيا في بالد                وما
 اـــــــــــــلقد بدت الظواىر بّينات                                             بأّن الّشعب وّفق فيك غاي

 اــــــــــــــــــــــــــــــــــافس في مدارسو فكانت                                            أدّل شواىدا وأجّل آيتن
 اــــــإلى حجور                                            عمى الصبيان تحنو والصباي الناشئاتوآوى 

 اــــــــــــــــــــرضاي وتحيا في أراضييا                                تذود عن الجزائر مرىقييا              
 :  1تمرين 
 امة مناسبة لمنص .ىات فكرة ع .1
 بماذا يفخر الشاعر في أول القصيدة ؟ .2
 مالذي أصاب الجزائر حسب الشاعر ؟ .3
 اشرح : رزايا ، تنقشع ، آيا ، تذود . .4
 :  2تمرين 
 إلى ما يدعو الشاعر ؟ .1
 قصيدة يبدو الشاعر متفائال بمستقبل الجزائر ، حّدد األبيات التي تتكّمم عن ىذه الفكرة .في ال .2
 " أصابك عيد سوء " : عن أي عيد يتحّدث الشاعر ؟ .3
 ما ىي شروط نيضة األوطان حسب الشاعر ؟ .4
 :  3تمرين 
 اعرب ما تحتو خط في النص . .1
 لممعموم . استخرج من النص فعال مبنيا لممجيول وىات نظيره المبني .2



 استخرج من النص حرفا من حروف العطف. .3
 :  4تمرين 
 ىات الفكرة الجزئية لألبيات الثالث األولى من القصيدة . .1
 اكتب البيت الرابع كتابة نثرية . .2
 حّول الجممة النثرية إلى ضمير جمع المخاطب المؤنث. .3
 :  5تمرين 
 جزائري في بناء وطنو ؟ما ىي الدالئل التي قّدميا الكاتب إلثبات نجاح الشعب ال .1
"العمم مصباح يكشف كل فعل غبّي ، ويمحو من العقل الجيل والخرافات" ىات مرادف ىذه  .2

 العبارة من القصيدة .
 استخرج من النص اسما مقصورا . .3

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الحل :
 :  1تمرين 
االستعمار وتفاؤلو فكرة عامة مناسبة لمنص : بيان الشاعر لسوء حال الجزائر في فترة  .1

 بمستقبميا بفضل تضحيات أبنائيا ورغبتيم في بنائيا .
يفخر الشاعر في أول القصيدة بوطنو الجزائر فيصفو بالوطن الحبيب الخصيب الذي إن طمب  .2

 روحو أعطاه .
 أصاب الجزائر عيد سوء كان الناس بائسين وكثرت فيو المصائب والرزايا . .3
 : تذىب ، آيا : آية وىي العالمة ، تذود : تدافع .شرح : رزايا : مصائب ، تنقشع  .4

 
 :  2تمرين 
 يدعو الشاعر إلى العمم وطمبو من أجل بناء الوطن ورفعتو .  .1
 في القصيدة يبدو الشاعر متفائال بمستقبل الجزائر  ، األبيات الداّلة عمى ذلك :  .2

 مدى ، سنجمي عنك الرزايــــــــا     ي رزايا فيك طالت              وال تخش
 عمى صوت المطالب والشكايا    وتنقشع المظالم بائدات            

 مجاىل من مآثرنا غبايـــــــــــــــــــــــــــــــــا      وتزىر المعارف كاشفات      
بك عيد سوء " : يتحّدث الشاعر عن فترة االستعمار الفرنسي في الجزائر وكيف كان " أصا .3

 الشعب في ضيق وضنك.
شروط نيضة األوطان حسب الشاعر ىي طمب العمم واكتساب المعارف من أجل بناء البمد  .4

 والرفعة باألوطان.
 

 :  3تمرين 
الفتحة ألنو جمع مؤنث  عالمة نصبو الكسرة نيابة عنو بائداٍت : حال منصوب  اإلعراب: .1

 .سالم
 سالم.مفعول بو منصوب وعالمة نصبو الكسرة نيابة عن الفتحة ألنو جمع مؤنث  الناشئاِت:

 َوفََّق. يصبح:ُوفَِّق حين بنائو لممعموم  لممجيول:فعل مبني  .2
 الشكايا .و حرف من حروف العطف: الواو في :  .3

 
 :  4تمرين 

افتخار الكاتب بوطنو واستعداده  القصيدة:األولى من بيات الثالث الفكرة الجزئية لأل .1
 لمتضحية بالنفس والنفيس في سبيمو.



بيت الرابع كتابة نثرية : لقد شيدت أييا الوطن فترة عصيبة كّنا فييا في أشّد ال كتابة .2
 البؤس والخزي والحرمان .

ألوطان فترة المخاطب المؤنث : لقد شيدت أيتيا ا الجممة النثرية إلى ضمير جمع تحويل .3
 عصيبة كّنا فييا في أشد البؤس والخزي والحرمان .

 
 :  5تمرين 

اح الشعب الجزائري في بناء وطنو  : تنافس الدالئل التي قّدميا الكاتب إلثبات نج .1
نشاء المعاىد التي امتألت بطالبي العمم .  الطالب في المدارس ، وا 

"  مرادف ىذه الجيل والخرافات"العمم مصباح يكشف كل فعل غبّي ، ويمحو من العقل  .2
 العبارة من القصيدة :

 مجاىل من مآثرنا غبايـــــــــــــــــــــــــــــــــا  وتزىر المعارف كاشفات                                  
 الورى .اسم مقصور :  .3

 
 


