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السنـــــد:
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عندمـا كــنت صغيرا ،الحظـــت ّ
أن جـ ّدي يحتفـــظ بصندوق خشب ّي في غرفتـه ،أثارنـي
الفضـــول ،فسألتــه في أحد األيام  " :ماذا تخبئ في صندوقــك الخشب ّي يا جــ ّدي ؟".
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أجــاب ج ّدي  ":كنـــز ال يق ّدر بثمن يا بن ّي "  ،ركضت إلى الصندوق و فتحــت غــــطاءه
لكـي أرى الكنــز الثمبــن  ،لكنّني لم أجـد ســوى حفنة مـن تراب و علــم مخضّب بال ّدمــاء
و مذ ّكرة  .خفق فلبــي بسرعـــة كعقارب الساعة  ،وركضت نحوه صائــحا  " :لقد ســـرق
اللّصوص كنــزك يا جــ ّدي "
اقترب ج ّدي من الصندوق ،فتــح الغطاء و نظر داخله،ث ّم ابتســم قائال  " :ال يا بنـــ ّي،
لــــم يســرق اللّصوص شيئـــا "

وطني وطني غالــــي الثمن

نفسي و مالــي روحي بدنــــي

du

و أنا الحامي لك في المحـن
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صحت بأعلــى صوتي " :ألــــم تقــل يا ج ّدي أنّــك تملـــك كنــزا ثمينــا جدا ؟ " ابتســـم
الجــ ّد وقـــــال  " :و ھل ھناك يا بنــــ ّي شيــــئ في العالـــم أغلى من تراب الوطـــن ؟ ھـــذا
ھو المــيراث الذي تركـــه أخي  ،مذ ّكرة حوت سطورا نورانيـــة  ،و علـــم عاش ألجلــــه
ومات من أجلــــه  .ث ّم أنشــــد :

لتعــش حـرّا طــول الزمـــــن

األسئلـــــــة
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 -1ھــــات عنوانــا مناسبــا للنّــص ؟
 -2عــــ ّم سأل الولـــد جـــــــ ّده ؟
 -3ما الميــراث الذي تركـه الشھيد لل ّج ّد ؟
 -4ابحث عن مرادفات ھذه الكلمات في النص  :ملطّخ  -نبض
 -5ھات أضداد ھذه الكلمات  :الثمين  -ابتسم
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أفھم النّص 6 :ن

أتذ ّوق النّص 2 :ن
 -1استخرج من النــص تشبيھا و ح ّدد أركانه
أعرف قواعد لغتي :
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 -1أعرب ما تححته خط في النّـص
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 -2ھات من النّص :
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اسمـا موصوال

ضميرا متصال

نعتا حقيقــــيا
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 -3عيّـن عالمات الوقـف الواردة في العبارة التاليـة و بيّـن وظيفتھـا
صحت بأعلى صوتي  " :ألم تقــل يا ج ّدي أنك تملك كنزا ثمينــا ؟ "
الوضعية االدماجية 8 :ن
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الوطن أ ّمـــــنا الثانيــــــة و أمانـــــة أجــــدادنا
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 على ضوء ما سبــق اكتب فقـــرة من ثمانيــة أسطر تتح ّدث فيھا عن كيفيــة استرجاعسيـــادة و طننــا الغالـــي و ما ق ّدمــــه الشھداء من أجل أن ننعـــم نحن باستقاللـــه و ماذا
يتوجــــب علينـــــا للحفــــاظ على ھذه الحرّيــــة موظّفــــا الوصف و االســـم الموصول .
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