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َتٌضّطْ ابن حمٌُد حمٌُد
ـ ضطَف ـ

ايـُـطـــــتٌٔ  :ايـــــــــــطّنــْ ايـــــسّابعْ َتٌضّط

ايــُدّّ  :ضاعْ ًاحدّ

ُ ايجّانُ فـِـــُ ََــــادّّ ايـًُّــػـَــْ ايــعَــسَبـــََّْ 
 ايفـَــــسِض األًٍّ يًِــجّــالثِ ّ
ايـطــنـــد:
بطِِ ايًّى ايسّمحن ايسّحَِ  ً ،عًٓ اي ّنيبّ ايصّالّ ًايتّطًَِ ً ،بعد ٍ :ا َعِػس اجلصاٖسٍّني...
ضُ أنِ ٍُطاع فَُا دًن ذيو» ،فوُ ٌَ قد
إنّ االضتعُاز نايػَّطان ايّرِ قاٍ فَى نَبَُّنا « :إن ّايػّ َِطان قد ٍَ ِٗظ أنِ ٍُ ِع َبد يف أزِضهِ هريً ،يَهنّى زَ ِ
ط ِس ِز ُتِ إيَى.
خسج َن أزضهًِ ،يَهنّى ملِ خيسج َِن ََصاحل أزضهًِ ،مل ٍَدسج َن أيطنتهًِ ،مل خيسج َن قًٌب بعضهِ ،فال تُعاًٌَي إالّ فَُا اضِ ُ
ٍا إخٌانُ...
ِ ٍُ َك ِّد َِى غَعب
ضخاٍا ََا يَ ِ
إنّهِ خازجٌن َن ثٌزّ ايِ َت َو َُت األخضس ًايَابظً ،إنّهِ اغتَسٍِ ُتِ حُسٍّتهِ بايجُّن ايػايًُ ،قدَّ َِ ُتِ يف ضبًَوا َن اي ّ
َن غعٌب األزض قدٍـُّا ًال حدٍجّاً ،حُ ِص ُتِ َِ ن إعحاب ايعامل بهِ َا مل ٍـخصي غعب ثاٖس ،فاحِرزًا أنِ ٍَ ِس َنبهِ ايػُسًز ًٍَ ِط َت ِص َّيهِ ايػَّطان
َف ُت َػ ٌِّهٌا بِ ُطٌٕ تَ ِدبرينِ ََـخاضن هري ايجٌَّزّ أً تَ ِكضٌا عًٓ هري ايطُّ ُِعْ ايعاطِسّ.
أبنإ ًطين ...
طعٌا أًقاتهِ يف ايطَّفاضِف ًايصَّػاٖس
صذ فَى بايّيت (هُ أَ ِحطن)ً ،ال تَ ِك َ
ايتّعاًن ( ٍكٌِّ ًطنهِ)  ،فتعاًنٌا ً َت َناصَخٌا يف َــــــــــــــا ٍَحب اينُّ ِ
صسفٌا ظُـَع ُقــٌانِ إىل اإلصِالح ًايــ َّتحدٍدً ،ايبـنإ ًايـ َّت ِػََدً ،ال تَ ِح َعًٌا يًػَّطان ب َنهِ ََ ِن َفرا ٍَدخٌ َنى ِي َُفسِّم ً ٍَ ِنػس ايعَداًّ بَِنهِ.
ًانِ َ
ِ ٍَـ ُهـ ِن َيــ َوا
ً َت َُجًّــٌا قـ ٌٍِ ايػّاعس َ ًَ :يــ َِظَ َِــ َن األَ ًِطــــانِ ََــ ِن َيـ ِ



ِفــــ َدإّ ًَ ِإ ِن َأ َِــ َطـــٓ إِ َيــ َِـ ِوــنَّ ٍَـــــ ِنـ َتـ ُِـُ

فُا أعظُى َن ًطن ! ً َــــــــــا أعظُى َن غعب ! أقٌٍ قٌِيُ هرا ًأضتػفس ايًّى ايعظَِ يُ ًيَهِ ًهٌ ايػفٌز ايسّحَِ.
 ر ايػَّذ ايبػري اإلبساهَُ ُّ ـ اآلثاز ـ بتصسّف د

ِ أجـــــبِ عن األضًٗــــْ ايتــّــايَــــــْ
ص قـِــــــسإّ َُـــــتأنـّــ َْ عــــــــدّّ َسّات ثـُـــــ ّ
اقـــــــــسأ اينــّــ ّ

21
 -ايبـــــــــنإ ايفهسِّ :ر 66ن د
 -2اقتـــسحِ عُـــــنٌانا َـُــناضــبا ً دقــَـــكا يًـــدُطبْ .ر 62ند
 -1اغـِـــــ َسحِ ايهًُتَِن حطب َعناهُا يف ايطّندٍَ « :طِ َت ِصيَّهِ » ً « ايطَّفاضِف »  .ر 61ند
ً -3ضّذ َن خالٍ ايطّند ََظوسٍن ٍدالن عًٓ بكإ بعض َظاهس االضتعُاز  .ر 62ند
 -4حتدّث اخلطَب عن ََهانْ ايجٌِّزّ ايتّخسٍسٍّْ  ،بَّنِوا  .ر 62ند
ج َن ايطّند أزبع نصاٖذ ًَجَّــوَوا اخلطَب يًػّعب اجلـــصاٖسِ؟ ر 62ند
 -5اضــــتدسِ ِ

 -ايبــــنإ ايًــّــػٌِّ :ر  64ن د
ص َــن اإلعــِـــــــــــساب .ر 61ند
َ -2ـــــــــــا ََــــخَـــــ ٌّ اجلًُُِتـــــــَِن ايـُُكٌّضتــَِن فــــــُ اينـّــ ّ
ب ايهـــــــــــًُتــــــــــَِن ايـُُـــــــــــطـــــــطـَّــستــَِــن فــــــــــــُ اينـَّـــصّ  .ر 62ند
 -1أعِــــــــــــــس ِ
يب ايصّالّ » ر 62ند
 -3حدِّد ايـُبتدأ ًاخلرب َع تعًٌَ تستَبوُا يف اجلًُْ « :عًٓ اينّ ّ

 -ايبـــنإ ايفنــّــُّ :ر  61ن د
ِ بـخِـسي .ر 62ند
 -2ادزُعِ عَـــسًضــَّا ايبــَت ايٌازد يف ايطّند  ،ضــــ ِع زَــٌشي ،تفعَالتى ً ضَــ ِّ
ج َـــــــن ايكــــــصَدّ َُخطِّنا بدٍعَّا َُبـَّـــــنا نـٌعى ً غسضى .ر 62ند
 -1اضتـَدـِسِ ِ

 -ايٌضعَّْ اإلدَاجَّْ :ر  60ن د
 ايطّــــَـــام :اخِتازَى شَُالؤى إليِكإ خُطِبْ يف حِصَّْ األعُِاٍ ايـٌَُُجَّوْ حٌٍِ ٌََِضٌع « اي ٌَطَنََِّْ ».
ب خُطبْ ـ يف َا ال ٍَكِ ٌّ عن عػِسّ أضطسـ تُبََِّ ُن فَوا حَكَكَْ اي ٌَطَنََِّْ ً ََظاهسهاَُ.ــــــٌَظــِّــفا َُهِتَطَباتو ايـَُدزًضَْ.
 ايتــّــعًَُْ :انتُ ِ
بايتـّـٌفـــــــَل يًــــــــحــُـــَـــــع



انـــتــــــــوٓ



األضــــــــتاذ  :هــكــْ بــــٌشٍـــد

