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ﻣﻝ دراﺳﺗﻲ ﺑﻣدﻳﻧﺔ ﺗوﻟوز اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ.
ﺎﻓرت ﻣن ﻣدﻳﻧﺔ ﺑرج ﻣﻧﺎﻳﻝ ﻷُ ْﻛ َ
ﻛﺎن ِاﻟﻔر ُ
اق ﻋﺎم ِ 2007ﻋ ْﻧدﻣﺎ َﺳ ُ
لَ ْم يَ ْخطرْ في بالي وال لِلَحظة أنﱠه َعل ﱠي ْ
زل ُوك ّل زاوي ٍة من ھذه المدينة القَريبة إلى قَلبي.
أن أُ َو ﱢدع ُك ﱠل
شارع و ُك ّل َم ْن ٍ
ٍ

n.
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الوطن من أصْ َعب اآلالم ومن أ َش ﱢدھَا .فَ َمن ال يبكي لفراق الوطن؟ و َم ْن ال يشتا ُ
أَلَ ُم الفراق عن
ق ألرض وطنه؟ فَلَوْ ل ْم يَ ُك ْن
ِ
فالوطن ھُ َو تَماما ً ُ
ُ
ُ
ور
الوطن غاليا ً لھذه ال ﱠد َر َجة لَما َ ُس ِم َي بـ"الوطن األم".
ض ُن أطفالھا وتَ ْمنَ ُحھُ ْم ال ﱡش ُع َ
كاأل ﱢم ال َحنُون التّي تَحْ تَ ِ
بلدان حو َل العا َلم ،فَلن يَ ِج َد أ َح ّن من ُحضْ ِن وطَنِ ِه وال أ ْدفَأ ُ ِمنهَ .حت ّى أنً
باألمان وال ﱠس ِكينَةَ .و َم ْھما ساف َر اإلنسانُ َوم ْھما َدا َر من
ٍ
ِ
اق َم ّكة.
النّبي صلى ﷲ عليه و سلّم َبك َى و َحزنَ لفِ َر ِ

اﻷﺳﺋﻠﺔ:
البناء الفكري:

 -2لماذا ّ
شبه الكاتب الوطن باأل ّم؟ .
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 -1ضع عنوانا مناسبا للنص .

 -3استخرج من ال ّسند مرادف الكلمات ال ّتاليةَ :يحِنُّ  -الماسي و ّ
وظفھا في جمل مفيدة.
البناء اللغوي:

-2علل كتابة التاء بھذه الكيفية في الكلمات التالية:المدينة َ -سا َفر ُ
ت.

ﻣﻝ دراﺳﺗﻲ ﺑﻣدﻳﻧﺔ ﺗوﻟوز اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ "
 "-3ﻋﻧدﻣﺎ
ﺳﺎﻓرت ﻣن ﻣدﻳﻧﺔ ﺑرج ﻣﻧﺎﻳﻝ ﻷُ ْﻛ َ
ُ
الوضعية:
ھذا المُھاجرال َيسْ ُكن الجزا َئر حاليا لكنّ الجزائر َتسْ كن َقلبه إلى األبد .-
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اسند الجملة ال ّتالية إلى الجمع ال ُم َتكلَّم و َغ ّير ما َي ِجبُ تغييره.
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 -1اعرب ما تحته ّ
خط إعْ رابا َك ً
امال.

في فقرة من 6إلى  9اسطر كيف ُيمكنك أن َتصف َبلدك أحْ َسن وصْ ف منْ اجْ ل دعوة ھذا ال ُمغترب
ْلل َعودة إلى بلده األ ّم و بناء مستقبله فيهُ ،م َو ّ
ظفا فِعال َماضيا و صِ َفة .

"بال ّتوفيق"
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