
 2020-2019:  بسم هللا الرحمن الرحيم        متوسطة اإلخوة عامري سيدي بوجنان        السنة الدراسية

      الفرض المحروس الثاني في اللغة العربية        المستوى :  السنة األولى متوسط 

فس بالنّ  نوحّ ضه يعن ازلنفريط فيه  وتاجا ال يجب التّ ال ينبغي التّ ميراثا  في نظر أهلها ألوطانا ُتعدّ 
بع من يوه،أويهميافئ الذي الحضن الدّ و  ، المالذ اآلمن  فيس ألجل الحفاظ عليها كيف ال وهيوالنّ 

 صور الحياة . ابات وتنبثق منهمعالم الثّ  اخ فيهتترسّ  ،رزقهم ومصدر إلهامهم

 يءشنه كل عندما يأخذ مه وطنا من يحب فمنّ  ،الوطن وتتكون عند كل شخص صورة مختلفة عن حبّ 
ية أو ق الملتورقدر المستطاع عن طريق الطّ منه  يحاول االستفادة  ،فالوطن عنده بقرة حلوب فقط 

ما  كلّ بوطنه  ن يحبّ ا مومنّ ،ه ليفخر به في كل مكان فإن لم يكن فال وجود له ومنا من يحبّ  ،حيحةالصّ 
ن حوله من مأثير في التّ  ال ثم فيخالل رفع قيمة نفسه أوّ لرفع قيمة بلده من ادً اهِ جَ أوتي من قوة فيعمل 

ن يريد مطريق  فيقف في  ،دون وعي منه الوطن ضدّ ا من هو ومنّ  ،خالل توعيتهم وتأطيرهم وإرشادهم
 وهذا هو شر البليّة .ة دون مراعاة للبقيّة صلحته الخاصّ بناء الوطن ويسعى لم

ً قويّ  ردنا أن نبني وطناإذا أ(  انكان وزممي كل ف عدوّ  لكلِّ  يصدّ التَ بوبالفكر و)ود عنه بالقلم فعلينا الذّ  ا
 محمد .  يفاألستاذ صو  .       :من كتابات: نانا وأبنائِ معه أحالم أجدادِ  توضاعَ  نُ طَ الوَ ضاع  وإالّ 

 ن12.............................................................................................................الجزء األول : 

 ن4............................................................................................................................الوضعية األولى: 

 ن1.................................................................................................... هات عنوانا للنص -

 ن1..................................ألوطان تاجا ال يجب التفريط فيه .......................................لماذا تعد ا -

 ن1............................................................................ريقة بناء وطن قوي .وضح من النص ط -

 ن1...................................................................د الذو –هات مرادف الكلمتين التاليتين : الطرق  -

 ن8................................................................................................الوضعية الجزئية الثانية : 

 ن2....................................................................................................أعرب ما تحته سطر  -

 ن2................................................................. .أنتم ) ( .حول ما بين قوسين إلى جمع المخاطب  - 

 ن2َ.........................................حدد عنا صر التشبيه فيها  -إليك الجملة التالية : الوطن كالحضن الدافئ  -

 ن2................................لتي تفضلها ؟...........ما هي الصورة ا في النص صور مختلفة عن حب الوطن   -

 ن8.......................................................................................................الوضعية اإلدماجية : 

 .ر غريب ياق : دخلت ساحة المدرسة ورأيت العلم يرفرف فانتابك شعوالسّ 

                       الحال ومحترما عالمات الوقف .  فا عليمة : اكتب فقرة تتحدث فيها عن الوطنية وكيف تحب وطنك موظّ التّ 
 -وهللا ولي التوفيق       -
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وتتكون عنوتتكون عند كل
الوطن عنده،فالوطن عنده بقرة

ومنا مومنا من يح،،حةحيحةّّ
اهدجججااِهجَجوة فيعمل ن قوة فيعمل  exوتأطيرهم وإرتهم وتأطيرهم وإرشاد

مصلحته الصلحته الخاصسعى لم

ًًّّيقويطنا ووود عينا الذينا الذفعلينا الذفعلينا الذّّييياا
نا وِِِِحالم أجدادحالم أجداده أحالم أجدادمعه أحالم أجداد
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