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 وفيق""بالتّ 

 

 :السند

  الفرنسية.دراستي بمدينة تولوز  ملَ كْ من مدينة برج منايل ألُ  افرتُ دما سَ نْ عِ  2007عام  فراقُ كان الِ  

  .لبيقَ  لىإريبة ذه المدينة القَ ھمن   اويةٍ ز  لّ كوُ  زلٍ نْ مَ  لّ وكُ  شارعٍ  لَّ ع كُ دِّ وَ أُ  أنْ  ليَّ ه عَ حظة أنَّ لَ في بالي وال لِ  طرْ خْ يَ  مْ لَ 
 نْ كُ يَ  لمْ  وْ لَ ه؟ فَ ألرض وطن شتاقُ ال ي نْ ن ال يبكي لفراق الوطن؟ ومَ مَ ا. فَ ھَ دِّ ب اآلالم ومن أشَ عَ من أصْ  عن الوطنِ لفراق ا مُ لَ أَ 

ً لھذه الدَّ  الوطنُ  َ ة لَ جَ رَ غاليا ً كاأُل تَ  وَ ھُ  بـ"الوطن األم". فالوطنُ  يَ مِ سُ  ما  ورَ عُ الشُّ  مْ ھُ حُ نَ مْ تَ أطفالھا و نُ ضِ تَ حْ ي تَ التّ  وننُ الحَ  مِّ ماما

ُ فَ دْ أوال  هِ نِ وطَ  نِ ضْ ّن من حُ حَ أ دَ جِ لن يَ لم، فَ العاَ  من بلداٍن حولَ  ارَ ما دَ مھْ وَ  اإلنسانُ  ما سافرَ ھْ . ومَ ةَ ينَ كِ والسَّ  باألمانِ  أًن  تىّ حَ .نهمِ  أ

  .ةكّ مَ  اقِ رَ لفِ  زنَ حَ و بكىَ م َصلى هللا عليه و سلّ النّبي 

 األسئلة:
 البناء الفكري:

للنص .ضع عنوانا مناسبا  -1  

.  ؟به الكاتب الوطن باألمّ لماذا شّ  -2  

و وّظفھا في جمل مفيدة.لماسي ا -َيِحنُّ : اليةالتّ مرادف الكلمات ند استخرج من السّ  -3  

 البناء اللغوي: 

  .اماًل رابا كَ إعْ  عرب ما تحته خطّ ا -1

  .تُ َساَفر -المدينة علل كتابة التاء بھذه الكيفية في الكلمات التالية:-2

  " الفرنسيةعندما سافرُت من مدينة برج منايل ُألْكمَل دراستي بمدينة تولوز  "-3

  تغييره. بُ جِ ر ما يَ يّ و غَ الجمع الُمَتكلَّم  إلىاسند الجملة الّتالية 

  الوضعية: 

  .د لبه إلى األبكن قَ سْ الجزائر تَ  ر حاليا لكنّ ن الجزائَ كُ سْ يَ  الالُمھاجرھذا -     

غترب لمُ ل دعوة ھذا ااجْ  ف منْ وصْ  نسَ أحْ لدك بَ  َتصف أنمكنك كيف يُ اسطر  9إلى 6في فقرة من  -
 .  ةفَ اضيا و صِ عال مَ فا فِ ظّ وَ مُ  ،و بناء مستقبله فيهبلده األّم  إلىودة عَ للْ 
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