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 دراست نص

 اٍاًٍ اال اُ أصغشد ىٖزا اى٘طِ  اترٖاجا تٖزا اى٘طِ ٗ ىٍس اكتبىٍس أٍاًٍ اال اُ  الوطنفً عٍذ 

مو صثاح ٗ اىرذف سَاءٓ مو ٍساء ٗ عْذٍا اصذ٘ ٍِ ًٍّ٘ ادَذ  ٗ ٌنفًٍْ اًّ اسرْشق عثٍشٓ

هللا أًّ أعٍش دة ٕزا اى٘طِ فنو دشف امرثٔ ىٖزا اى٘طِ اعيٌ أّ ٌخشج ٍِ ششاًٌٍْ  ٗ مو ميَح 

أّد اى٘طِ اىزي عاٌشْآ ٗعشقْآ ٗاّد  .اصذح تٖا فً دة ٗطًْ ادسك اّٖا ذخشج ٍِ فؤادي

 سعذّا االّرَاء اىٍٔ اى٘طِ اىزي فشدْا عيى ذشاتٔ ٗ أ

  ٌا سٍذ األٗطاُ ٗ ّذِ ّذرفو تاسرقالىل ٗ ّثرٖج ىل ّطية ٍْل اُ ذساٍذْا ّعٌ تعضْا اساء اىٍل 

 قٍَح اُ ٌنُ٘ ىٔ ٗطِ تذجَل  يدركٗ ٕ٘ ٌْعٌ تنو ٕزٓ اىخٍشاخ فً جْثاذل ٗ اساء اىٍل ٗ ٕ٘ ال 

 . ..اىٍل اُ ذساٍذْا.ٗ ٍناّرل ٗ ىزك فً ٌٍ٘ل اىجٍَو ّطية   

 االسئلت:

 .اقرشح عْ٘اّا ٍْاسثا ىيْص -1

 أي ٍْاسثح ٌرذذز اىناذة ؟ت -2

 . ظفٖا فً جَيح ٍِ اّشائلثٌ ٗ اششح ميَح "اترٖاج" -3

 ظفٖا فً جَيح ٍِ اّشائلثٌ ٕٗاخ ضذ ميَح "أساء"  -4

 :أسئـــلت البنبء اللغوي

 ص.أعشب ٍا ذذرٔ خظ فً اىْ -1

 تَا ٌْاسة فً مو خاّح: امَو ٍوء اىجذٗه عيى ذشاتٔ( فرحنب –سَاءٓ  التحف و) -2

 اىفعو صٍْٔ الصً أٗ ٍرعذي ٍجشد أٗ ٍضٌذ صذٍخ أٗ ٍعرو

 التحف ..................... ..................... ..................... .....................

 فرحنب ..................... ..................... ..................... .....................

 :حول العببرة التبليت الى جمبعت المتكلمين: " نحن 

 "ٗ عْذٍا اصذ٘ ٍِ ًٍّ٘ ادَذ هللا أًّ أعٍش دة ٕزا اى٘طِ"

 فؤادي –أسبء عيو مراتح اىَٖضج فٍَا ٌأذً : 

 عثٍّش اىناذة عِ دثٔ ى٘طْٔ تأسي٘تٔ الوضعيت االدمبجيت:

أسطش عثّش عِ شع٘سك اذجآ ٗطْل، ٍٗارا سرق٘ه ىٔ ى٘ سَعل. ٍ٘ظفا  8: فً فقشج ٍِ اىرعيٍَح

 صفح ٗجَع ٍزمش ساىٌ ٍسطشا ذذرَٖا.


